Saksfremstilling menighetsrådsmøte 13.10.2021

PROTOKOLL HÅNES
MENIGHETSRÅD
Dato og tid: 13. oktober kl. 18.00
Sted: Hånes kirke
Alle medlemmer er kalt inn.
Til stede: Kristin Wallem Timenes (leder), Christel Hafredal (nestleder), Elin Saltrøe (FRrepresentant), Kirsten Bjørkhaug Fauske, Lars Hollerud, Jarle Gundersen, Øivind Hamre og
Wenche Somdal (sekretær)
Bente Skaare Urdal (økonomisjef i Fellesrådet) og arkitekt Trygve Hansen var invitert til sak
MR 39/21 utbygging av kontorer.
Forfall: Olav Trømborg (sokneprest) og John Olav Bjørnestad

Fra arbeidsutvalget, 29. september 2021
Til stede: Kristin Wallem Timenes, Christel Hafredal og Wenche Somdal.
Forfall: Olav Trømborg
AU forberedte saker til MR

Kristin Wallem Timenes
Menighetsrådsleder
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Wenche Somdal
Daglig leder
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Bønneemner fra MR som settes inn i bønnepermen:

SAKER:
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MR XX/21

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MR-MØTE
UTBYGGING AV KONTORER
INNSPILL TIL FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR 2022-2025
INFORMASJON
EVENTUELT
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MR 38/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
VEDTAK
Protokoll fra siste MR-møte godkjennes med de rettelser som evt. måtte være gjort.
Vedlegg: Protokoll for september.

MR 39/21
UTBYGGING AV KONTORER
VEDTAK
MR støtter det nye forslaget fra arkitekt vedr fasade/eksteriør. Det er ønskelig å beholde det totale
arealet slik det fremgår av tegningen.
MR fremmer ønske om en utgang fra prestens kontor.
MR anbefaler at noen kontorplasser er i åpent landskap, men overlater til staben å bestemme om
man skal slå sammen kontorer. Staben vil drøfte dette. Det ønskes imidlertid, slik arkitekten foreslo,
at man ved åpent kontorlandskap legger til rette/forbereder for at det evt på senere tidspunkt kan
deles inn i separate kontorer.
Bakgrunn: Etter sist menighetsrådsmøte ble det fattet et vedtak om at det var ønskelig å se på om
man kunne lage en vinkel på tilbygget. Dette for å se om det kunne bli visuelt penere med tanke på
kirkebyggets fasade. Det ble foretatt en befaring med arkitekt Trygve Hansen, prosjektleder Terje
Nor, økonomisjef Bente Skaare Urdal, vikar for daglig leder Inger Johanne Bolstad og representanter
fra menighetsrådet, leder Kristin Wallem Timenes og medlem Kirsten Bjørkhaug fauske.
Arkitekt Trygve Hansen og økonomisjef Bente Skaare Urdal deltar i menighetsrådsmøtet 13. okt, og
vil kunne svare på spørsmål og kommentarer fra menighetsrådet vedr. utbyggingen.
Vedlegg: Skisser/tegninger av bygget. Sendes i egen mail merket Vedlegg 2, MR oktober

MR 40/21
INNSPILL TIL FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR 2022-2025
Hånes menighetsråd er takknemlige for at det er bevilget kr. 400 000 av vedlikeholdsfondet til nytt
gulv i kirkerommet.
Siden vi opplever store utfordringer med hensyn til klang og lyd i kirkerommet, vil det være
hensiktsmessig å engasjere en akustiker som kan komme med anbefalinger vedr. valg av nytt gulv.
Hånes menighetsråd ser i denne sammenheng også et behov for å vurdere en oppgradering og
utbedring av lydanlegget i kirkerommet. Slik det er nå, er det høyttalere på både gulv og i tak. Dette
gir ikke en optimal klang/lyd, samtidig som det er visuelt forstyrrende i kirkerommet. Agder Lyd har
vært på befaring i kirkerommet, og har kommet med anbefalinger og prisforslag på utbedring. Vi
ønsker å se anbefalingen og tilbudet fra Agder lyd i sammenheng med akustikers uttalelse.
Tilbudsforslag fra Agder Lyd vedr, lydoppgradering, datert 19. oktober 2021: (De fullstendige
tilbudsforslagene er oversendt Kristiansand kirkelige fellesråd v/økonomisjef Bente Skaare Urdal).
Kr. 402064,80 eks mva: Dette er utstyr av høy kvalitet. Eksempler på lokaler med tilsvarende
kvalitetsutstyr er Aulaen på Ansgarskolen, Salem på Lund, Vennesla kulturhus, Grimstad kirke, og
kommende nye Vennesla kirke.
Kr. 175145,60 eks. mva: Dette er litt rimeligere prisklasse. Eksempler på lokaler med tilsvarende
utstyr er Birkeland frikirke og Vegårtun leirsted.
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Bakgrunn:
Det som står under Hånes menighet er allerede innvilget. Menighetsrådet må se om det er nye
behov som skal inn i økonomiplanen, eks. oppgradering av toaletter, utbedring av lydanlegg i
kirkesalen.
Økonomiplanen skal behandles i menighetsrådene, og menighetsrådenes vedtatte høringsuttalelse
skal oversendes økonomisjef Bente Skaare Urdal innen 15. oktober 2021.
Høringsuttalelsene tas inn i forslag til økonomiplan som behandles i fellesrådet i november.
MERK: Økonomiplanen er unntatt offentlighet. Dette fordi informasjon fra kommunen er unntatt
offentlighet.
Vedlegg: Økonomiplan for 2022-2025

MR 41/21
INFORMASJON
FORSLAG TIL VEDTAK
MR tar informasjonen til orientering og etterretning.
v/daglig leder:
• Status stab, drift, aktiviteter.
• Det søkes om særskilt tilskudd (koronamidler). Begrunne ut ifra mindreinntekt julemesse,
arrangementer og husleie.
• Status intervjuer diakonstilling. Søkerliste er tidligere sendt ut.
v/menighetsrådsleder:
v/fellesrådets representant:
• Tilsetting kirkeverge
• Høring ny kirkelig organisering
• Høring endringer i gravplasslov og gravplassforskrift
• Fordeling av koronamidler til menighetene
Vedlegg: Protokoll fra Fellesrådets møte 23.09.21.

MR XX/21

EVENTUELT
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