Høvik menighetsråd
Referat fra menighetsrådsmøte

Mandag 4. Juni kl. 18.00 – 20.30
Tilstede: Per Holdø, Inger Lise Lerø, Kristine Nome, Åge Haavik, Bill Spade, Trygve Rø,
Ingeborg Svanes, , Kristin Fossheim
Diakon Ellen Haave deltok på sak 24/18
Forfall: Arvid Sten Kaasa, Hannah Marie Torp Narum-Hansen, Sigrid Svarstad Holme, Endre
Urberg
Bill Spade åpnet møtet
Sak
nr
23/18

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

24/18

Diakoniplan for Høvik menighet
Diakon Ellen Haave innledet.
Under drøftingen i menighetsrådet framkom det at menighetsrådet ønsket seg en noe enklere
plan med vekt på hovedsatsningsområder for 2018 og 2019. Spesielt ble det fremhevet at
arbeidet med familier rundt barne og ungdomsarbeidet var viktig å igangsette. Det er videre
ønskelig å synliggjøre hvordan de diakonioppgavene rundt de kirkelige handlinger.
MR berømmet det arbeidet som blir gjort med eldre.
Vedtak:
Diakoniplan forenkles med vekt på å synliggjøre satsningsområder.
MR godkjenner at man som ledd i misjonsprosjekt inngår avtale om fadderbarn med
Misjonsalliansen. Når det gjelder støtte til Centro Mariposa, ønsker vi at staben kommer
tilbake med den etter å ha innhentet opplysninger om sikkerheten rundt økonomisk bidrag, for
eksempel i form av uttalelse fra Innsamlingskontrollen.

25/18

Regnskap for første fem måneder
Kirkeforvalter Ingeborg legger fram oversikt over forbruk så langt og prognose for resten året
Vedtak:
Saken tas til orientering

26/18

Opprustning av menighetshuset
Menighetshuset har gjennomgått betydelig opprustning og en god del gjenstår. Kirkeforvalter
la fram plan for hva som bør gjøres inneværende år. Første steg er å anskaffe gardiner til den
minste menighetssalen.
Vedtak:
Menighetsrådet godkjenner en investeringsramme på kr 100 000 tsom bidrag til opprustning
av menighetshuset. Kirkeforvalter kommer tilbake med plan. Menighetsrådet ønsker at
arbeidet med nye gardiner settes I gang innenfor denne investeringsrammen. Utgiftene
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Høvik menighetsråd
Sak
nr

Beskrivelse
dekkes av investeringsfond.

27/18

Menighetsbladet
Nytt nummer er ute nå. Menighetsrådet er tilfreds med profil som bladet har fått. Det er
ønskelig å undersøke nærmere hva postforsendelse av bladet til medlemmer vil koste.

28/18

Fullmakt til leder / AU for sommeren 2018
Det er behov for å ha en utvidet fullmakt til AU / Menighetsrådets leder i juni, juli og august
inntil menighetsrådet har neste møte
Vedtak:
Høvik menighetsråd gir AU og leder fullmakt til å gjøre vedtak i hastesaker i månedene juni,
juli og august. Eventuelle vedtak informeres per mail til øvrige menighetsråd

29/18

Eventuelt
- Fellesrådsmøte / møte for menighetsrådsledere 14. Juni. Kristin Fossheim møter
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