MØTEPROTOKOLL 2018.01.18

Referat fra møte i Geilo Menighetsråd torsdag 18.01.18 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje
Medlemmer: Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen, Annette Juliana Glück, Sverre
Sataøen, Arne Jensen, Kristian Tandberg Fosshagen, Øyvind Kvile og Inge Velle.
Forfall: Ingunn Lauvrud
Innledning: Annette
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 01/18: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Sak 02/18: 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 aktivitet
Barnekoret SKRÅL hver mandag

Hva har skjedd:
Onsdag 29. november - Adventsfest
Lørdag 2. desember -

Daniel Kvammen

Søndag 3.desember -

Geilo Musikklag m/flere

Torsdag 7.desember - Trio Serafin & Helga Johanne Størdal

Torsdag 14.desember - Hol kulturskole
Løedag 16.desember - Syng julen inn
Tirsdag 19.desember - Ål-koret – m/ fest for frivillige
Fredag 29. desember – Juletrefest – Geilo Normisjon og Geilo menighet
Lørdag 30.desember - Nyttårskonserten 2017 – «Songbird – en hyllest til Eva Cassidy» (med blant
annet Beate L Solem og Kjell Audun Holestøl)
Torsdag 11.januar 2018 kl. 20 – KRIK konsert m/Trygve Skaug

Hva skal skje:
Søndag 11.februar 2018 kl.19 - "Mitt nabolag"
Lørdag 24.februar 2018 kl.17 - Hasse Farmen

Sak 03/18: Økonomi – status pr. 31.12 - 2017.
Saksopplysninger: Orienteringssak. Leder gjennomgår regnskap med kommentarer til
eventuelle endringer fra siste rapport.
Innstilling: Regnskap tas til orientering

Sak 04/18: Fremtidig organisering og ansvarsinndeling for arrangementer/konserter i GKK.
(se vedlegg)
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Sett i lys av aktivitetsnivået i 2017 hvor det etter manges oppfatning ble i overkant mange
arrangementer uten tydelig «eierskap», må det utarbeides en konsert- og arrangementsplan
med klar økonomisk ansvarsfordeling. Dette gjelder også for gjennomføring av aktiviteten.
AU har laget en «grovskisse» som illustrerer disse utfordringene. Denne er kun et verktøy for
å få til en fornuftig og tydelig inndeling av ansvaret. Undertegnede forventer at kirkemusiker
og kirkeverge kommer «på banen» med sine oppfatninger og gode konstruktive forslag til
løsninger på en god plan.
Hvem har «eierskap» til den aktuelle aktiviteten/konserten/arrangementet?




Hvem er oppdragsgiver for aktiviteten (Geilo Menighet/GMR, GKK, FR eller andre)
Hvem har økonomisk ansvar for aktiviteten ( som over)
Hvem har gjennomføringsansvar for aktiviteten (som over)

Innstilling:

Lars Inge har i sin avtale/instruks ansvar for 8 konserter. Både som organist, men også
arrangementsansvarlig. Dette kan han i all vesentlighet definere og styre selv. En egen
kirkemusikk- og arrangementsplan for alle aktiviteter i Sokna skal utarbeides innen juni
2018. Ansvar for dette ligger på kirkemusiker og kirkverge.
«Veien videre» - Barnas høyfjellskatedral. På Ål har man folkemusikk som en vesentlig del av
sin kirkemusikkplan. I vår kommune kan man knytte kirkemusikken opp mot barn og
ungdom. Vi kan for eksempel utarbeide en barneliturgi.
Det kan etableres/utvikles en egen barnefestival i kirken med utgangspunkt i ovennevnte.
Egne barnekonserter m.m.
GMR gir undertegnede og nestleder mandat til å starte et arbeid med de ovennevnte
personer fra stab.
Sak 05/18: GMR økonomiske garanti til orgel.
Saksopplysninger: Vedtakssak
Det er fra orgelkomiteens og K.I legats side fremmet et ønske om at GMR gir en skriftlig
garanti på sin andel for innkjøp av orgel til GKK. Vi har i møte i FR tidligere gitt muntlig tilsagn
på opp mot 1,5 mill. kroner under forutsetning av at legatet og kommunen gir/garanterer
tilsvarende beløp. Det er denne «modellen» komiteen arbeider ut ifra p.t.
Innstilling:
GMR gir orgelkomiteen en økonomisk garanti med inntil 1,5 mill. kroner. Garantien er
knyttet til at o.komiteen legger frem et reelt budsjett med konkret fremdriftsplan innen
31.12.18.
Det kom inn et nytt forslag fra S.Sataøen:
GMR gir orgelkomiteen en økonomisk garanti med inntil 1,8 mill. kroner. Garantien er
knyttet til at o.komiteen legger frem et reelt budsjett med konkret fremdriftsplan innen
31.12.18.
Vedtak: Forslaget fra S.S om 1.8 mill. ble vedtatt med 5 stemmer. Innstillingen om 1.5 mill.
fikk 3 stemmer.
Sak 06/18: Nemndplan – status før gruppearbeid februar.
Saksopplysninger: Diskusjonssak
Undertegnede viser til tidligere utsendt epost med henvisning til oppgaver knyttet til
arbeidsmøte 8. februar.
Innstilling:

Sak 07/18: Gjenbruksbutikken – status møbelavdeling v/Sverre.
Saksopplysninger: Orienteringssak

Gjenbruksbutikken avd. møbler har nå vært i gang ca. to måneder. Sverre orienterer om
oppstart, drift og økonomi i løpet av denne perioden.
Så langt tyder det på at salget og aktivitetene dekker kostnader m.m. Presentasjonen av
varene er mye bedre enn tidligere. Flere frivillige har meldt seg til tjeneste etter nyttår.

Sak 08/17: Eventuelt

