Møteprotokoll 2018.10.16

Referat fra møte i Geilo Menighetsråd tirsdag 16.10.18 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje
Til stede: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Sverre Sataøen, Inge Velle, Georg William
Christiansen og Kristian Tandberg Fosshagen
Forfall: Annette Glück
Servering: kaffe og kake (Tor-Olav)
Saksliste:
Sak 42/18: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

Sak 43/18: Status økonomi 3. kvartal 2018 og innspill budsjett 2019
Gjennomgang av drift og res.rapport. Undertegnede ber alle om å gi innspill til
nødvendige innkjøp/investeringer knyttet til de ulike nemnder/prosjekter i regi av
GMR m.m. Vår «revisor» P.B vil legge dette inn i budsjettet for 2019.
Forslag til vedtak: Statusrapport tas til etterretning.
Følgende innspill/ønsker legges inn på drifts- investeringsbudsjett og meldes
øk.ansvarlig i GMR: Liturgisk utstyr blir gjennomgått med kostnadsramme på
GMRmøtet i november.

Sak 44/18: Valg av kandidat til prost i Hallingdal prosti
Unntatt offentlighet.

Sak 45/18: Valg av nytt navn(sokneråd/menighetsråd) og antall medlemmer (fra 6 til 4) fra
2019
Kirkeverge redegjør for årsaken til eventuelle endringer i ovennevnte sak.
Vedtak: Geilo menighetsråd (GMR) vedtar å endre navn til Geilo sokneråd (GSR).
Antall medlemmer blir som det har vært, 6 faste medlemmer.
Sak 46/18: Valg av leder og nestleder for 2019
Valg til GSR tas på møte i november.
Kirkeverge ser på lovverket.

Sak 47/18: Eventuelt
Asle Kirkevold ønsker å ha kanefart ved Huldreskogen og derfor å utvide brua ved bekken.
GSR er positive til forslaget/ønsket, men det forutsettes at Geilo Hestesenter, Hol kommune og evt.
Vegvesenet blir enige om løsning på trafikale utfordringer.
Kommentar til stillingsutlysningen av Sokneprest på Geilo. GSR ønsker at det i tredje avsnitt av
stillingsutlysningen står følgende: «Gjenbruksbutikk, kirketorg, grønn menighet, onsdagstreff,
formiddagstreff og minnesamvær i kirken utgjør en stor del av det diakonale menighetsarbeidet.»
ARBEIDSOPPGAVER: Interesse for det frivillige arbeidet.
Siden Geilo menighetsråd har endret navn til Geilo sokneråd, bør det stå Geilo sokneråd i
stillingsutlysningen og ikke Geilo menighetsråd.
Neste møte i GSR blir tirsdag 27.november 2018

