MØTEPROTOKOLL 2017.10.12

Referat fra møtet i Geilo Menighetsråd torsdag 12.10.17 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje.
Medlemmer: Georg William Christiansen, Sverre Sataøen, Inge Velle, Ingunn Lauvrud og TorOlav Reime.
Forfall: Annette Juliana Glück, Sveinung Hansen og Kristian Tandberg Fosshagen.
Innledning: Sverre
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 36/17: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak 37/17: 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 (ikke hver onsdag)
Barnekoret SKRÅL hver mandag

Hva har skjedd:
Torsdag 21.september – White Ascot
Lørdag 7.oktober -

Anne Grete Preus

Hva skal skje:
Onsdag 1. november - Katharinas stemmer/teater
Tirsdag 7. november - Marthe Wang med Ten Sing United
Onsdag 29. november - Adventsfest
Søndag 3.desember -

Geilo Musikklag m/flere

Torsdag 7.desember - Trio Serafin & Helga Johanne Størdal
Lørdag 9. desember -

Daniel Kvammen

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 38/17: Økonomi – status pr. 3. kvartal 2017.
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskap med kommentarer til
eventuelle endringer fra siste rapport.
Regnsk.rapport tas til etterretning.

Sak 39/17: Status for Geilo kyrkje – gjerde og innsamling av midler.
Saksopplysninger: Orienteringssak/Diskusjonssak
GMR ber Tor olav om en gjennomgang av status for gjerde oppsetting og økonomi for
prosjektet, herunder innsamling m.m.
TB bygg, Bakken bygg, GR bygg og Øen hyttebygg har allerede utført sin del av lovet
dugnadsarbeid. En liten rekke ca. 25 meter gjenstår som skal utføres av siste frivillig
snekkerlag. Kommunen har p.t. gitt tilskudd med inntil kr. 243.000,- til gjerde.
60+ stod for oppkapping og fordeling av gjerde materialer.
Orientering tas til etterretning.

Sak 40/17: Offertildeling resten av 2017 og forberedelse for 2018
Saksopplysninger: Diskusjonssak/Vedtakssak
Inge lager et forslag og presenterer dette for GMR. Vedtatte retningslinjene for tildeling og
fordelingsnøkkel for 2017 benyttes.

Innstilling: Himalpartner – ingen avtale for 2017 og 2018. De har tidligere fått en tildeling
hvert halvår. De har fått en tildeling for første halvår 2017 og får en for andre halvår 3.
desember.
Administrasjonen må kontakte PLUSS reiser så tidlig som mulig for å få vite hvem som skal få
offer i 2018. Må sende søknad på lik linje med andre organisasjoner.
Forslaget lagt frem av Inge vedtas og legges til grunn for fordeling resten av 2017 og 2018.

Sak 41/17: Valg av nytt styre til Kirkens gjenbruksbutikk:
Saksopplysninger: Vedtakssak
Det er ikke valgt nytt styre for Gjenbruksbutikken i denne menighetssråds-perioden.
Nåværende styre har sittet siden 2013 og har bestått av:
Gerd Velle, Astrid Mylius, Sigrun Pålgardhaugen, Jo Grøslandsbråten og Sverre Sataøen. Per
O. Bakkegård har fungert som kasserer og regnskapsfører.
Astrid Mylius har sluttet som frivillig i butikken i 2016
I allmøtet i gjenbruksbutikken 25/9 ble det foreslått at frivillige representanter i nytt styre
blir Sigrun Pålgardhaugen og Wenche Skaro. Dette sluttet styret seg til i møte. Gerd Velle, Jo
Grøslandsbråten og Sverre Sataøen er villige til å ta gjenvalg.
Innstilling: GMR vedtar innstillingen fra styret i gjenbruksbutikken.

Sak 42/17: Kirkens Gjenbruksbutikk – Leie av Geilovegen 10 (gamle Samvirkelaget).
Saken ble behandlet i styremøtet 27/9-17 i sak 3/17:
«Sak 3/17: Butikklokaler framover:
Saksopplysninger: Diskusjonssak/Vedtakssak
Ser vi på våre låne-forpliktelser framover, er vi avhengig av å drive Kirkens Gjenbruksbutikk
fram til 2032. Butikken må hele tiden følge med i utviklingen og utnytte potensialet og
behovet i bygda, ellers kan andre også starte opp noe tilsvarende. Det er et stadig puslespill
å få plass nok til alt vi får inn. I perioder må vi kaste ting, eller la være å ta imot ting. Det er til
tider så fullt at vi har vansker med å presentere varene våre på en god måte, og dermed får
vi ikke den omsetning vi ellers ville hatt. Møbel-lageret på Solli har vi leid ut sept. 2017, men
har mulighet for å leie det til aug. 2018 (bygget skal antakelig saneres for å gi plass til annen
utbygging)) Leie: kr. 4000,- pr mnd.
Gamle Samvirkelaget: Eier Knut Rokstad er kontaktet med formål å leie hovedetasjen. 20/9
hadde vi en omvisning i lokalene med Knut Rokstad. Fra butikken deltok Inge Velle og Sverre
Sataøen. Hovedetasjen har et areal på ca 380 m2 (inkl. en liten leilighet som har tekjøkken
og bad/toalett). Rokstad mener at en event. Leie blir kr. 6000,- pr mnd. (som er det samme

som tidl. leietaker skulle betale. Bygningen har også varemottak med lasterampe og vareheis
opp til hovedetasjen. Nåværende leietaker har lagt nytt golv – dette arbeidet er ikke
sluttført, men materialer for å ferdigstille arbeidet er innkjøpt.
Forslag til vedtak:
1. Vi forlenger leieforholdet til møbellageret på Solli ut nov. 2017.
2. Vi inngår leieavtale med K. Rokstad om å leie gamle Samvirkelagets hovedetasje fra
1. eller 15. nov. Henstilling til Geilo MR om å velge 3 personer for å framforhandle
avtale om leie.
3. Butikken flyttes gradvis over fra Geilovegen 12 til Geilovegen 10, Geilovegen 12 vil
så lenge det er behov tjene som lager for butikken. (jmf. Utarbeidet forslag til
framdriftsplan)
4. På lengere sikt arbeides det med avhending av Geilovegen 12.
VEDTAK:
Punkt 1 og 2 i forslaget vedtas. Foreløpig fortsettermenighetshuset (Geilovegen 12) å være
hovedbutikken og gamle samvirkelaget (Geilovegen 10) å være møbelavdeling og
reparasjons- og oppussingsverksted. Utviklingen videre må styret og GMR ha løpende
vurdering på.»
Forslag til vedtak: GMR slutter seg til vedtaket i sak 3/17 i styret for Gjenbruksbutikken og
velger Georg Christiansen og Sverre Sataøen til å framforhandle avtale om leie av Geilovegen
10.

Sak 43/17: Status vaktplan/bemanning arrangementer høsten 2017.
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Lars Inge har sendt ut liste med henstilling til alle frivillige om å sette seg opp på vaktliste for
de ulike konserter som arrangeres høsten 2017. Vi ber om at GMR sine medlemmer stiller
opp der de har anledning og/eller kommer med forslag til andre personer som kan stille opp
som frivillig på et eller flere av arrangementene.
Innstilling: Følge opp det forslaget som er sendt ut og sette seg opp som frivillig der man har
anledning.

Sak 44/17: Eventuelt
Inge la frem en konkret henstilling til kirkeverge om at ventilasjon må fungere i GKK når vi
har møter i GMR.
Dette gjelder også for konsert med AGP lørdag 7. oktober.
Forslag: Kirkeverge tar dette opp med ansvarlig HMS konsert for fremtidige konserter/møter
og arrangementer.

De ansvarlige må sette seg inn i en instruks for det aktuelle arrangement slik at møblering
m.m. er i overensstemmelse med aktiviteten.
Sverre refererte til møt i Kirkelig fellesråd dagen før. Litt om den økonomiske situasjon og
diverse rundt møte mellom kirkeverge og øk.adm. i kommunen.

