MØTEPROTOKOLL 2017.06.15

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 15.06.17 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje.
Medlemmer: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen, Annette Juliana
Glück, Sverre Sataøen og An-Magritt Granli(Sveinung Hansen), Kristian Tandberg Fosshagen,
Øyvind Kvile og Inge Velle (førstevaramann møter fast)
Forfall: Inge Velle, Kristian Fosshagen, Sveinung Hansen og Annette J. Glück
Innledning: Ingunn
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 15/17: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Møteinnkalling og saksliste godkjent
Sak 16/17: Det levende livet i Geilo menighet
Faste aktiviteter i virksomheten:








Babysang hver onsdag
Onsdagsbønn hver onsdag
TenSing United hver tirsdag
Formiddagstreff med Diakoniutvalget hver 2. torsdag i hver mnd.
Åpent kirketorg 6 dager i uken
Kirkeprogramkomiteens onsdagskveld
Barnekoret SKRÅL hver mandag

Hva har skjedd:
Torsdag 5.januar -

Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen

Søndag 12.februar -

«Winter Songs» Terje Isungset m/flere (Ice Music Festival)

Lørdag 11.mars -

«Sacred Concert» Acta Musicae og Krogstad Storband

Søndag 9.april -

«Lost & Found» Kinesiske dansere og musikere

Onsdag 12.april -

Sunniva Fossly og Dei Behagelige

Lørdag 15.april -

«Pipekonserten» med Bjørn Eidsvåg, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Frøy
Hovland Holtbakk, Daniel Kvammen, Aleks Weiss, Thormod Rønning Kvam og
Lars Inge Tverberg

Søndag 23.april -

Sverre Isungset og Isung Familie Band

Fredag 28.april -

«Free the Feeling» Ten Sing United

Søndag 14.mai -

“Å møtes” Tre på trappene (Tett på -konsert i stillerommet)

Hva skal skje:
Tirsdag 27.juni -

Avslutningskonsert sommerkurs Norsk Suzukiforbund

Torsdag 21.september – White Ascot
Lørdag 7.oktober -

Anne Grete Preus

Søndag 3.desember -

Geilo Musikklag m/flere

Torsdag 7.desember - Trio Serafin & Helga Johanne Størdal
Torsdag 14.desember - Hol kulturskole
Søndag 17.desember - Bjørn Eidsvåg – eventuelt julesang med Lars Inge Tverberg
Tirsdag 19.desember - Ål-koret
Lørdag 30.desember - Nyttårskonserten 2017 – «Songbird – en hyllest til Eva Cassidy» (med blant
annet Beate L Solem og Kjell Audun Holestøl)

Sak 17/17: Økonomi – status pr. 1. kvartal 2017.
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskap med kommentarer til
eventuelle endringer fra siste rapport.
Ingen vesentlige endringer fra res.rapport desember.
Res.rapport til og med mai tatt til etterretning.

Sak 18/17: Dugnadsarbeid våren 2017

Saksopplysninger: Orienteringssak/Diskusjonssak
Følgende bidrag er gitt knyttet til oppgradering av uteområdet ved gamlekyrkja (se epost fra
Leder KF)
Eg sender litt informasjon rundt arbeidet med å få satt opp nytt gjerde rundt Geilo kyrkje, slik at flest
mogleg er orientert om status.








Materialen er kome til Øyo Fabrikker. Her arbeidar vi med å få i gang ein gjeng til å kappe
opp materialen. Astri Lerberg og Ellen O Mørk har sagt seg villig til å finne fram til personar
som kan stille på dugnad.
Kirkevergen har fått pris og gjort avtale om å få frest bort dei trestubbane som står att etter
hogsten. Dette vil skje med det aller første. Geilo menighetsråd vil saman med meg skaffe ein
gjeng til å fjerne flis etter at dette arbeidet er gjort. ( Må gjerast før vi setter opp nytt gjerde )
Thomas sørger for at dei siste jordskruane kjem på plass så snart som råd.
Øen Hyttebygg As, Tømmer Gutta Bygg As, Bakken Bygg As og GR Bygg As har sagt at dei
setter opp ¼ av gjerde kvar på dugnad. Alle desse vil i gang så snart som råd.
Astrid Lerberg og Astrid Arnegård har sagt seg villig til å dra i gang ei kronerulling slik at vi får
finansiert arbeidet. ( 300 000 kr ) Vi har søkt Skue, Sparebank1 og Geilo Handelslag om støtte,
kirkevergen føl opp desse tre. Kirkevergen gjer også klart ei skriv som dei to kan sende ut til
ulike bedrifter til veka.
Måling av gjerde vil skje når det er tørka.

Innstilling: Leder ber GMR ta ovennevnte informasjon og informasjon fra
driftsleder/kirketjener til etterretning. Tor Olav følger opp planlagt arbeid rundt gamlekyrkja
med utgangspunkt i ovennevnte plan og skisse laget av KF/kirkeverge.

Sak 19/17: Konsert/diverse arrangementer m.m. i regi av GKK
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Konsertprogram høst/vinter 2017/18 – ambisjoner, økonomi, booking, ansvar og tidsplan.
(Få Lars Inge med på denne..) Innspill fra Lars Inge på bruk av felles teknisk utstyr både under
øving og konserter. Lars Inge kommer med forslag om hvordan de vil ha det, og Kristian/Tor
Olav lager sine retningslinjer for hvordan de vil ha det.
Innkjøpt utstyr så langt ser ut til å benyttes jevnlig. I følge LI er dette meget anvendte
investeringer.
Innstilling: GMR ønsker en brukeravtale/manual avtalt mellom kor/musikkansvarlig og GMR
på alt utstyr eiet av GMR. Herunder ansvar for lagring, bruk og kostnadsdeling ved skader og
innkjøp av forbruksmateriell.

Sak 20/17 - Skilting og profilering av GKK
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Kirkeverge har fått laget et forslag som Trond Andersen har utarbeid. (se vedlegg)

Da har Trond Andersson jobba fram logoene i forskjellig format til forskjellig bruk, nettside, facebook,
skilt, gatebukk, etc.
Vi i staben synes den er genial enkel, moderne og flott!! Og kommer til å bruke den fra nå av. Trond
har gitt oss en super pris - kr 3.500 (som er 1/3 av vanlig pris).
De forskjellige filformatene er arkivert her

Det er også kommet frem et forslag om bedre skilting/informasjon fra Geilo sentrum mot
GKK. Leders forslag er at det nedsettes en arbeidsgruppe med E.Kaupang fra kommunen,
J.E.Solberg fra Amfi og Astri fra stab/GKK. Disse tre utarbeider et forslag innen oktober 2017.
Innstilling: GMR tar forslaget til etterretning.

Sak 21/17 – Møtedatoer høsten 2017
Saksopplysninger: Diskusjonssak/Vedtakssak

Forslag til møtedatoer GMR høsten 2017: Torsdag 31.08.17 – 12.10.17(etter behov) –
23.11.17
Innstilling: Leder ber GMR godkjenne forslag til møtedatoer for høsten 2017.

Sak 22/17: Kunstutstillinger høsten 2017/vinter 2018
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Evaluering kunst og kultur(påskeprogram) Arbeidsgruppe for påsken 2018.
Kunstkomiteen har hatt evalueringsmøte sist uka. Prosessen videre bør konkluderes i dette
møte om hvordan man skal samarbeide med galleri/utstillere.
Sverre har i tillegg deltatt i evalueringsmøte med Bardøla og galleriansvarlig.
Innstilling: GMR anbefaler arbeidsgruppe å planlegge et koordinert påskeprogram med
utstillinger mellom alle bedrifter og aktører som har dette på agendaen. Trekke inn
L.Ramsvik fra Visit Geilo som kan ta rollen som pådriver/koordinator.

Sak 23/17: Sommeråpent i Geilo kyrkje?
Innstilling: P.g.a. rehabilitering av kirkegårdsområdet holdes kirken stengt sommeren 2017.

Sak 24/17: Innkjøp av tilleggsutstyr til eksisterende musikkanlegg.
Vedtak: GMR bevilger inntil kr. 90.000,- inkl. mva. til innkjøp av tilbehør i.h.t. liste 04.06.17.

Sak24/17: Eventuelt
Dugnad GKK onsdag 21. juni kl. 10-15. Denne må sendes ut til alle frivillige fra staben asap.
Erfaringene med intervallet for dugnad er negativt. De fleste kan vanligvis komme etter
arbeid og utover kvelden. Men, kan staben invitere seniorer/60+ og andre lag/foreninger, så
kan det tidsintervallet være ok.

