MØTEPROTOKOLL 2017.11.23

Referat fra møte i Geilo Menighetsråd torsdag 23.11.17 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje
Medlemmer: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen, Annette Juliana
Glück, Sverre Sataøen, Sveinung Hansen, Kristian Tandberg Fosshagen og Inge Velle (1. vara).
Forfall: Sveinung Hansen
Innledning: Inge
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 45/17: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak 46/17: 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:
Onsdag 1. november - Katharinas stemmer/teater
Tirsdag 7. november – Marte Wang/Ten Sing

Hva skal skje:
Onsdag 29. november – Adventsfest kl.19.00
Søndag 3. desember – Jul for svingende m/Swing Compagniet m/Geilo Musikklag m/flere
Torsdag 7.desember - Trio Serafin & Helga Johanne Størdal – Julefred over jorden
Lørdag 9. desember – Daniel Kvammen
Torsdag 14.desember - Hol kulturskole\s førjulskonsert
Lørdag 16.desember - Syng julen inn!
Dette blir dagen før julekonserten med Bris i Hol kyrkje og er kirkens arrangement. Bris med band
øver i kulturkyrkja hele dagen og avslutter med å være med på dette. Skrål blir også med og synger 34 sanger. Blir ellers mye fellessang med band.
Tirsdag 19.desember - Julekonsert med Ål-koret
Fredag 22. desember -- julegudstjeneste for Geilo barne - og ungdomsskole
Søndag 24. desember – 3 x julegudstjenester
Fredag 29. desember – Juletrefest kl. 17.00
Lørdag 30.desember - Nyttårskonserten 2017 – «Songbird – en hyllest til Eva Cassidy» (med blant
annet Beate L Solem og Kjell Audun Holestøl)
Torsdag 11. januar – Trygve Skaug
Søndag 11. februar – Mitt nabolag
Lørdag 24. februar – Hasse Farmen

Sak 47/17: Økonomi – status pr. 3. kvartal 2017. (status pr. 20.11.17)
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskap med kommentarer til
eventuelle endringer fra siste rapport.
Innstilling: Regnskap tas til orientering

Sak 48/17: Valg av leder og nestleder i GMR.
Saksopplysninger: Vedtakssak
GMR skal velge leder og nestleder hvert år.
Vedtak: Georg er valgt til leder for en ny periode. Tor Olav overtar som nestleder etter
Sverre.

Sak 49/17: Valg av vara til FR.

Saksopplysninger: Vedtakssak
Det skal velges vara til FR. Fra tidligere er vara til FR Solfrid N. Gjeldokk permittert. Tor O.
Reime valgt vara til FR.
Vedtak: Inge er valgt til 2.vara for neste periode. Vi sjekker med kirkeverge om valgbarheten
med tanke på at Inge er vara til GMR.

Sak 50/17: Forslag til nytt styre for kunstgallerinemnda
Saksopplysninger: Vedtakssak
Det er nå 2 år ut i funksjonsperioden til sittende menighetsråd. Det er derfor naturlig at det
velges nytt styre. Det forventes ikke at det er stor rift om plassene, så det henstilles til
medlemmene å stille seg åpen for gjenvalg. Vurder om dere kjenner noen som interesse og
lyst til en innsats for kunst på Geilo framover.
Ingen har meldt fra at de ikke ønsker gjenvalg. Ingen nye forslag på styre satt fram
Innstilling:
Saken utsettes til januar 2018. Nye kandidater til styret forespørres.
Nåværende styre i KGN fortsetter frem til dette møtet.

Sak 51/17: Forslag til kirkeverter ved gudstjenestene 1. halvår 2018
Saksopplysninger: Orienteringssak
Inge Velle har laget et forslag som er sendt ut til høring. Den enkelte har selv ansvar for
innbyrdes bytting av dato.
Innstilling: Forelagte liste tas til orientering.

Sak 52/17: Forslag til årsmøtedato og møtedatoer for GMR 1. halvår 2018.
Saksopplysninger: Vedtakssak
Forslag til årsmøtedato: Torsdag 22. mars kl. 19.00 i GKK
Forslag til møteplan 1. halvår i GMR: Torsdag 18. januar – Torsdag 8. februar arbeidsmøte
Nemndplan – Torsdag 22. mars kl. 17.00 – Torsdag 26. april – Torsdag 14. juni
Vedtak: Forslag til møtedatoer godkjennes.

Sak 53/17: Eventuelt


Forberedelser til arbeidsmøte 8. februar. Velg 2 personer du vil spørre/bearbeide og
få avklart om de kan engasjere seg i Nemnd/arbeidsgruppe. Informer andre i GMR
hvilke personer du velger deg.
Sender ut PP presentasjon med alle foreslåtte navn.



«Hva skal skje» Hvorfor er ikke juleverksted oppført på denne listen? Nemnda barn
og ungdom bør være den nemnda dette hører inn under. Når denne kommer på plass
bør det være enklere å gjennomføre denne aktiviteten.
«Samling for frivillige» Alle frivillige blir invitert til julekonsert med Ålkoret «Det lyser
i stille grender» tirsdag 19. desember. Etterpå blir det et lukket arrangement for
frivillige i storsalen. Invitasjon sendes alle fra egen liste. Grethe N. Gjeldokk tar ansvar
for liste/revisjon og innkjøp av gaver.
HMS – instruks for kirkeverter. Et minimum av krav! Alle må kjenne til rømningsveier,
førstehjelpsutstyr og hvor brannslokningsapparat er plassert.





