MØTEPROTOKOLL 2017.08.24

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 24.08.17 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje.
Medlemmer: Georg William Christiansen, Annette Juliana Glück, Sverre Sataøen, An-Magritt
Granli(Arne Jensen), Kristian Tandberg Fosshagen, Inge Velle og Øyvind Kvile (tredje vara)
Forfall: Ingunn Lauvrud og Tor-Olav Reime
Innledning: Georg
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 25/17: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak 26/17: 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:
Tirsdag 27.juni -

Avslutningskonsert sommerkurs Norsk Suzukiforbund

Fredag 28. juli -

Berliner camerata

Hva skal skje:
Torsdag 21.september – White Ascot
Lørdag 7.oktober -

Anne Grete Preus

Onsdag 1. november - Katharinas stemmer/teater
Lørdag 2. desember -

Daniel Kvammen (ikke bekreftet)

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 27/17: Økonomi – status pr. 2. kvartal 2017. Budsjettarbeid i nemnder/arb.grupper for
2018
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskap med kommentarer til
eventuelle endringer fra siste rapport.
Alle nemnder/arbeidsgrupper må melde inn investeringsbehov for 2018. Dette må inn på
budsjetter for 2018.
Kirkeverge informerte om status på prosessen om overføring av regnskapsarbeid til øk.avd i
kommunen. Kommunen tar over regnskapsarbeid for GMR fra nyttår. Arbeidet er påbegynt.
Utfordringer med å overføre «gamle» regnssk.syst. til kommunal standard regn.sk.program.

Innstilling: Kirkeverge og leder av GMR tar et møte med regnskapsansvarlig i kommune for å
sikre at prosessen går videre i.h.t. tidligere vedtak om å overta regnskap for GMR.
Res.rap. for perioden frem til og med juli viser et lite overskudd. Regnskapet tas til
etterretning.

Sak 28/17: Dugnadsarbeid høsten 2017. Status for Geilo kyrkje – gjerde og innsamling av
midler.

Saksopplysninger: Orienteringssak/Diskusjonssak
Kirkeverge ga GMR en gjennomgang av status for gjerde oppsetting og økonomi for
prosjektet, herunder innsamling m.m.
Arbeidet med montering er påbegynt av snekkerbedriftene(sponsorer) denne uka. Kr.
56.000,- er samlet inn av støttegruppe for gamlekyrkja med Astri Lerberg i spissen.
Kommunen har tilbudt seg å ta resterende kostnader med montering og ferdigstillelse av
gjerdeprosjektet.
Innstilling: Informasjon tas til etterretning.

Sak 29/17: Konsert/diverse arrangementer m.m. i regi av GKK høsten 2017
Case: AGP konsert 7. oktober
Saksopplysninger: Orienteringssak/ Diskusjonssak
Georg/Lars Inge presenterte status for samarbeid med lokale bedrifter, sponsorrater og
promotering av AGP konsert. LI presenterte også høstens program og vaktplan for
konsertene som er sendt ut til GMR og alle frivillige. I tillegg ble egne prosjekter for 2018
(Skrålfestivalen/Mari Amira) presentert. LI m/arbeidsgruppe arbeider videre med dette og
holder GMR underrettet om prosessen videre.
Innstilling: GMR må «sikre» at økonomien rundt konsertprogrammet er tilfredsstillende.
Konsertansvarlig ser at det er «mye» aktivitet og at det setter store krav til frivillige som
stiller opp på de ulike arrangementer.

Sak 30/17 - Arbeide videre med «arbeidsoppgaver for de ulike nemndene».
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Vi må arbeide videre med nemndstruktur, valg av personer til å lede disse og konkretisere
arbeidsoppgaver.
Eks: Gudstjenestenemnda tar ansvar for å sette opp forslag til offertildeling og plan for
kirkeverter.
Innstilling: Nytt arbeidsmøte onsdag 27. september kl.1800.
Arbeid med å fordele oppgaver/ansvar for de ulike nemndene. Leder i GMR sender ut
innkalling til arbeidsmøte med forslag til arbeidsfordeling innad i GMR.

Sak 31/17 – Kirkeverter høsten 2017
Saksopplysninger: Diskusjonssak/Vedtakssak
Sverre har utarbeidet en kirkevert plan for høsten. Endringer på denne gjøres innbyrdes.

Innstilling: Fremlagte kirkevert plan godkjennes

Sak 32/17: Orgel status. Anbud m.m.
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Kirkeverge ga oss en status på denne saken. I siste møte ble det lagt frem et
budsjettforslag/ramme på 4.5 mill. Et ønske er at orgel skal være på plass innen jubileum i
2020. Prekvalifisering ved å plukke ut tre til fire leverandører. Komiteen skal ha nytt møte
neste uke. Utgangspunktet er en tredeling av kostnadene mellom legat, GMR og
kommune/privat giver!
Innstilling: Komite/legat går videre i sitt arbeid.

Sak 33/17: Klokkertjenesten. Rekruttering av kandidater.
Dette er en viktig oppgave som må få et stort fokus fremover. Ine har tatt kontakt med to
person(er) som kan være aktuelle kandidater. Tilbakemelding i løpet av medio september.
Dette er en oppgave for nemnda Gudstjenesteliv og arbeidet videre bør styres herfra.
Innstilling: GMR ber Inge om å følge opp de aktuelle kandidatene og informere GMR om
status når dette foreligger – senest medio september.

Sak 34/17: Ofringer – Innspill fra kirkeverge
20. august – Kirkens Nødhjelp
24. september
8. oktober
22. oktober - NRK TV-aksjonen er denne søndagen - innsamling til UNICEF.
5. november (Alle Helgen). (I forbindelse med dødsfallet til Yngve Hella på Geilo, ble det gitt
minnegave til oppstart av et sorgtilbud til barn og unge i Hol. Det kommer noe om det i neste
Kirkeblad. Kanskje hadde det vært fint med en ofring til det denne dagen! Rita Nestegard og
Sveinung Hansen et samarbeidsprosjekt mellom kommune og kirke)
19. november
3. desember
24. desember
31. desember

Innstilling: Inge har blitt bedt om å se på tildelingen for resten av 2017. Han lager et forslag
som settes inn i oversikten lik den som ble laget for 2016.

Sak 35/17: Kontrollrutiner ved innkjøp av materiell til GKK
Kirkeverge har kommet med innspill om å forbedre rutiner ved innkjøp av teknisk utstyr
m.m.
Innstilling: Leder av GMR innkaller arbeidsgruppe musikk/oppsetninger til et arbeidsmøte
for å gjennomgå- og utarbeide/forbedre retningslinjer.

Eventuelt:

