MØTEPROTOKOLL 2018.08.30

Referat fra møte i Geilo Menighetsråd torsdag 30.08.18 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje
Medlemmer: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Georg William Christiansen, Annette Juliana
Glück, Sverre Sataøen, Arne Jensen, Kristian Tandberg Fosshagen.
Forfall: Inge Velle
Innledning: Sverre
Servering: kaffe, vafler og vann
Saksliste:
Sak 26/18: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Sak 27/18: 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:
-

2. mai – Samling for frivillige arrangert av frivillige i G.B.butikken og kirketorget kl.
18.00
4. mai – TenSing United – konsert kl. 18.00
14. mai - Vårdugnad frivillige og andre sammen med stab/ kirketjener.
26. juni – Norsk Suzukiforenings avslutningskonsert kl 15.00
27 juli – Berliner Camerata kl 20.00

-

7. august – «Musikk fra hjertet» kl 20.00

Hva skal skje:
- 8. september – Konsert med kammerkoret «Sole Fida» kl 18.00
- 21. oktober – Gjenforeningskonsert Geilogospel/ Tensing kl 14.00
- 16. desember – Bjørn Eidsvåg kl ?
- 22. desember – Syng julen inn kl 17.00

Sak 27/18: Status økonomi 1. kvartal 2018
Saksopplysninger: Orienteringssak.
Gjennomgang av drift og res.rapport 1.halvår for GKK.
Per Bakkegård orienterte om økonomien for Geilo Sokn. Den økonomiske situasjonen er
positiv. Gj.b.b. har en positiv utvikling og gir et positivt bidrag med omsetningsøkning i
august.

Sak 28/18: GMR`s representant til vigsling av ny biskop 23. september i Tønsberg.
Saksopplysninger: Orienteringssak.
Etter epost ble sendt ut med forespørsel en representant fra GMR, ble det besluttet i AU at
Inge Velle deltar fra vårt sokn.

Sak 29/18: Status driftsrelaterte oppgaver/utfordringer rundt menighet og stab herunder
organisering av konserter/konsertplan jfr. Kirkemusikkplan som er under utarbeidelse.
Saksopplysninger: Diskusjonssak.
På bakgrunn av møte mellom representanter fra GMR og kirkeverge våren 2018 knyttet til
oppgaver og utfordringer rundt drift/vedlikehold av kulturkyrkja m.m, ble det igangsatt en
evaluering med dertil forslag til forbedringer og tiltak fra GMR/stab/kirkeverge.
Kirkeverge vil gi oss en status på noen av de viktigste områdene.
Geilo Gravlund. Godkjenning av minnesmerke på urnelunden. Geilo tomteservice skal grave i
løpet av september. Skilt/plater er satt i bestilling. Skal være på plass før snøen kommer.

Gjerdet på Geilo kyrkje har noe arbeid i igjen med trekantstål. Maling av gjerdet blir utført
våren 2019. Brøytemannskaper skal orienteres om at ikke snø blir kastet opp over
kirkegården.
Gulv på kjøkken i GKK skal males med betongmaling. Lister til ytterdøra blir påsatt denne og
neste uke.
Status orgel: Se saksopplysninger i innkalling/referat FR.
Konsert- og kirkemusikkplan for alle sokn skal prioriteres neste halvår. Lars Inge/Astri skal
legge frem en grovskisse som skal danne grunnlag for eierskap og gjennomføring.
Annette/Tor Olav har sagt seg villig til å være bindeledd mellom stab/Lars Inge og GMR inntil
videre.
Sak 30/18: Forslag til møtedatoer for GMR høsten 2018
Saksopplysninger: Vedtakssak.
AU`s forslag: torsdag 20. september – tirsdag 23. oktober – torsdag 29. november. Innspill på
møtedatoer fra andre i GMR.
Vedtak: ovennevnte forslag er vedtatt.
Sak 31/18: Geilo menighetsråd bør opprette samarbeidsavtale med en misjonsorganisasjon.
Saksopplysninger: Vedtakssak.
Se innkalling med vedlegg med innspill fra Inge Velle. Inge presenterte sitt forslag til
fremtidig samarbeidspartner.
Vedtak: utsettes til neste møte.

Sak 32/18: Diakoniplan for GM/FR Hol kommune
Saksopplysninger: Orienterings/Diskusjonssak.
Kirkeverge/prost orienterer om prosessen med innspill som er kommet fra bispedømme om
hvordan vi kan løse de utfordringer som er knyttet til dette området.
Prosten orienterte om arb.notat fra diakoniansvarlig Astri Olga Tretterud i bispedømme.
Stort ønske om å bidra til en god plan og ressurstilgang fra bispedømme til FR.
Veien videre: Prosten knytter dette opp mot FR og kirkeverge med mulig samarbeid mellom
ulike instanser som helse- omsorg m.m.(søknader om prosjektmidler)

Sak 33/18: Besøk av prosten.

Saksopplysninger: Orienterings/Diskusjonssak.
Prosten orienterer GMR om status og utfordringer knyttet til prestesituasjonen m.m. i Geilo
sokn.
Det har vært mye arbeid for prosten med å finne vikarer. De har gjort sitt ytterste for at
belastningen på stab og menighetsråd skal bli minimal.
Vi har nå fått på plass vikarer frem til medio november. Utlysning av vikarstilling har ikke
resultert i ansettelse så langt.

Sak 34/18: Eventuelt

