Høvik menighetsråd

Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 18. August Kl. 18.30 –
21.10
Tilstede: Åge Haavik, Sigrid Svarstad Holme, Hannah Marie Torp Narum-Hansen, Arvid Sten
Kaasa, Kristine Margrete Nome, Per Holdø, Ingeborg Svanes (kirkeforvalter), Trygve Rø
(sokneprest)
Meldt forfall: Endre Ulberg, Inger Lise Lerø
Sak nr
35/16
36/16

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste godkjent
Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 9. Juni 2016
Vedtak:
Referat godkjennes. Menighetsrådet er enig om at man for ettertiden regner referatet
for godkjent dersom det ikke er innkommet innsigelser i løpet av en uke etter utsendt
referat

37/16

Referat fra Arbeidsutvalgsmøter
- 4. Juli
- 11. August
Kirkeforvalter, sogneprest og leder gikk gjennom saker som er behandlet i
arbeidsutvalg eller administrativt i løpet av sommeren
Vedtak:
Referatene tas til orientering

38/16

Menighetsrådets medvirkning ved gudstjenester
Det er behov for at menighetsrådet tar et større ansvar ved gudstjenester, bl.a. for å
være en ressurs for gudstjenestens ulike medvirkende og for å ivareta rutiner som vi
vil arbeide inn.
Se for øvrig referatet fra Arbeidsutvalget, 11. August.
Vedtak:
Menighetsrådet har ved hver gudstjeneste søndag formiddag en deltaker som bistår
medvirkende og som opptrer på vegne av menighetsrådets der det er påkrevet. Liste
settes opp og dette igangsettes umiddelbart

39/16

Informasjon i menigheten
Det vises til tidligere drøfting av saken i menighetsrådet. Det har også etter dette
framkommet kommentarer fra staben. Saken innbefatter flere nye og nødvendige
tiltak.
Vedtak:
Tiltak igangsettes etter notatets forslag. Menighetsrådsleder tar kontakt med
menighetsrådsleder for Fornebulandet for å frøfte hvordan man avslutter
samarbeidet rundt menighetsbladet. Saken om eget menighetsblad for Høvik kommer
opp på møtet senere i høst.
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Høvik menighetsråd
Sak nr
40/16

Beskrivelse
Områderegulering E18 – informasjonsmøte og høringsfrist
Invitasjon fra Bærum kommune til informasjonsmøte om planforslaget omkring
områderegulering E 18 – korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelsen
Gjønnes-Fornebu. Møtet avholdes torsdag 30. August og mandag 5. September kl.
18.00-20.00 på Thon hotell Oslofjord. Uttalelser omkring planforslaget må være
kommunen i hende innen 30. September 2016.
Rådmannen innstilling er å finne på Bærum kommunes nettsider
Vedtak:
Åge Haavik representerer menighetsrådet og vurderer sammen med leder om
menighetsrådet vil lage egen uttalelse

41/16

Orienteringssaker
- Oversikt over verv og utvalg i menigheten, ansvar for å holde listen oppdatert
vil Bill Spade heretter ha.
- Oversikt over ansattesituasjonen i Høvik menighet høsten 2016 ved
kirkeforvalter og sokneprest. Kapellan er tilbake i 100% fra kommende uke. I
stillingen som trosopplæringsmedarbeider er det for tiden 50% vikar
(stillingen er på 100%). Kirkeforvalter mener likevel at dette ikke vil ha noen
innvirkning på framdriften i trospopplæringsprosjektet.
- For øvrig lager kirkeforvalter en oversikt om stillingsbrøker og oppgaver som
sendes menighetsrådet
- Dugnad: Det er ønskelig å fastsette tid for høstdugnaden. Bill undersøker med
Nina Engen og fastsetter deretter tidspunkt.
- Det er behov for luke blomsterbed rundt kirken før søndagens gudstjeneste.
Bill Spade og Agnar Holme vil ta seg av dette.
- Sogneprest Trygve Rø kan for øvrig fortelle om en meget vellykket
konfirmantleir!
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