Innkalling til møte i Geilo Menighetsråd torsdag 30. august kl. 18.00 –
21.00 i Geilo kulturkyrkje.
Medlemmer: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen, Annette Juliana
Glück, Sverre Sataøen, Kristian Tandberg Fosshagen, Inge Velle, og Sveinung Hansen
Varamedlemmer: Øyvind Kvile og Line Sperrevik Persson
Første varamann møter fast, de andre varamedlemmene blir innkalt ved behov. Meld fra på epost
til alle på listen dersom du ikke kan møte.

Innledning: Sverre Sataøen
Servering: enkel bevertning
Saksliste:
Sak 26/18: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Sak 27/18: Status økonomi 1. kvartal 2018
Gjennomgang av drift og res.rapport.

Sak 28/18: Representant til vigsling av ny biskop.
Etter epost bel sendt ut med forespørsel fra undertegnede ble det besluttet i AU at
«første mann til mølla» blir GM`s representant.

Sak 29/18: Status driftsrelaterte oppgaver/utfordringer rundt menighet og stab herunder
organisering av konserter/konsertplan jfr. Kirkemusikkplan som er under utarbeidelse.
På bakgrunn av møte mellom representanter fra GMR og kirkeverge våren 2018
knyttet til oppgaver og utfordringer rundt drift av kulturkyrkja, ble det igangsatt en
evaluering med dertil forslag til forbedringer og tiltak fra stab/kirkeverge.
Kirkeverge vil gi oss en status på noen av de viktigste områdene.

Sak 30/18: Forslag til møtedatoer for GMR høsten 2018
AU`s forslag: 23. oktober – 4. desember. Innspill på møtedatoer fra andre i GMR.

Sak 31/18: Geilo menighetsråd bør opprette samarbeidsavtale med en misjonsorganisasjon.
Sak 32/18: Diakoniplan for GM
Sak 34/18: Besøk av prosten.
Vigdis ville gjerne komme på besøk før hun fratrer som prost 1. oktober. Det vil være naturlig
å bruke resten av møtetiden på samtaler med henne om blant annet prestesituasjonen på
Geilo.
Hun ønsket også en samtale om diakoni og mulige fellesløsninger med andre sokn. Vigdis
kommer va. Kl. 20.00.
På grunn av dette går eventuelt ut og andre saker overføres til neste møte i GMR.

