DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet

Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

26.01.2015
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Gro Chr. Nygaard, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster.
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck.

Saker
Innkalling og møtebok fra sist ble godkjent

Sak 001/15 Status nominasjonskomite
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet saken med de som har sagt seg villig. Prøve å samle komiteen etter valgkurs 10. Februar.
Aktivt bruk andre ressurspersoner, brainstorming hos stab o.l.

Vedtak:
Id Skaaheim, Anne Nordahl, Rahel Landsend, Geir Arne Bræck og Carl-Ove Fæster utgjør
nominasjonskomiteen for kirkevalg 2015.

Sak 002/15 Utarbeidelse av årsrapport 2014
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Kort gjennomgang av årsstatistikk for 2014. Diskusjon rundt hva somskal vektlegges i
kommende rapport. Årsrapport fremlegges på årsmøten 22. mars.
Skoppum jubileum. Grunnlov, Åpen kirke. (Borrenytt)

Sak 003/15 Endring i statuttene for givertjeneste
Møtebehandling:
Gjennomgang av gjeldende utdaterte statutter. Punktvis gjennomgang av hva som må endres og hvordan ny
givertjeneste skal organiseres og kunne dekke av utgifter.
1 Formål: Må tydeliggjøres hva som kan dekkes
2 Organisering: Fjerne økonomiutvalget for fellesaktiviter. Må være i samsvar dagens økonomireglement.
Fellesorgan som består av de tre menighetsrådene som samles minimum 1 gang I året.
3 Innsamling av midler: oppdatering
4 Plassering av midler: Egen konto inngår i menighetenes generelle fellesavtale med gjeldende bank. Følg
oppdatert økonomiplan
5 Fordeling av midler: Klare formål sikrer minimal saksbehandling. Sette øvre grense før fellesorganet må
kobles inn
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6 Søknads- og behandlingsprosedyrer:
7 Andre forhold:

Vedtak:
Carl-Ove og tar det tilbake til stab (Nils Magnus og Hilde) med tanke på å konkretisere formål. Axel ser over
punkt 2 til 7 og omskriver I henhold til det som kom frem på møtet. Helhetlig forslag kan behandles på møte
i februar. Alternativt er å dele opp tjenesten og fordele pengene på kontoen i henhold til statuttenes formål.

Sak 004/15 Økonomisk ramme for Borrenytt
Møtebehandling:
Carl-Ove og Axel innledet saken. Januarnummer kostet 6125,- og det er realistisk å kunne satse på opptil
10 000 kr i reklameinntekter.

Vedtak:
For distribusjon baserer man seg på frivillig, organisasjoner, skoleklasser.
Beregnet økonomisk ramme:
Antall eksemplar 2000 (1700 til generell distribusjon)
3 nr av Borrenytt
20 000 kr
Distribusjon
10 000 kr
--Annonser
10 000 kr
Gaver o.l.
10 000 kr
2xkollekt
5 000 kr
Menighetsrådet dekker underskudd ved trykking og distribusjon av Borrenytt (beregnet til ca 5000 kr I året).
Vi mener det er et viktig tilbud til menighetens medlemmer og noe som det er riktig å prioritere økonomisk.

Sak 005/15 Økonomisk ramme for innkjøp av kollektbøsse og Bønnekasse
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet, hva vi trenger til kirkerommet og hva vi tidligere har vedtatt. Også tanke om smijernsbåt
med sand for å sette lys i.

Vedtak:
Går til innkjøp av tre gjenstander (bønnekasse, kollektbøsse og lysskip) som egner seg til Borre kirke. CarlOve og Jens Reidar besøker utsalgsted i Drammen med tanke på å se og eventuelt låne eksemplar til et
senere møte i våres. Endelig budsjettrammer vedtas på februarmøte.

Sak 006/15 Åpen post januar - 15
Møtebehandling:
Valgkurs 10. februar
Axel Innledet
UBDM delegater til møte 6.-8. Mars 2015
Carl-Ove orienterte
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Vedtak:
Deltakere på valgkurs: Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster, Axel Sandaas.
UBDM. Carl-Ove snakker med Hilde om aktuelle navn. Ønsker å sende 2 delegater fra Borre.

Sak 007/15 Orienteringssaker - januar - 15
Møtebehandling:
Valgkurs 10. februar
Axel innledet om saken
UBDM delegater til møte 6.-8. Mars 2015
Carl-Ove orienterte

Vedtak:
Deltakere på valgkurs: Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster, Axel Sandaas.
UBDM. Carl-Ove snakker med Hilde om aktuelle navn. Ønsker å sende 2 delegater fra Borre.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

23.02.2015
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Carl-Ove Fæster, Liv Jorunn Landsend, Arne Book.
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck, Gro Chr. Nygaard.

Saker
Innkalling og referat ble godkjent
Sak 008/15 Forslag til endring av statutter - givertjeneste
Møtebehandling:

Axel og Carl-Ove innledet saken, innspill fra Arne.
Vedtak:

Legge til bombepunkt om salmebøker og dåpsmateriell under avsnitt Formål
Sak 009/15 Godkjennning av regnskap 2014
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Kort gjennomgang av notene

Vedtak:
Avd menråd: Mindreforbruk, kr. 8.678,06 avsettes til disposisjonsfond menighetsråd (2560204).
Avd. kateket: Merforbruk, kr.13.197,35 dekkes ved bruk av disposisjonsfond kateket (2560201).
Avd. givertjeneste: Merforbruk, kr.24.068,59 dekkes ved bruk av disposisjonsfond givertjeneste (2560203).
Avd. menighetshus: Mindreforbruk, kr. 46.034,11 avsettes til bundet fond menighetshus (2510202).
Avd. Skoppum Barnekor: Mindreforbruk, kr.1.717,00 avsettes til disposisjonsfond barnekor (2560206).
Avd. Trosopplæring: Årsresultatet, kr. 4.531,18 er avsatt til bundet fond trosopplæring(2519956)
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Sak 010/15 Årsrapport for 2014
Møtebehandling:

Axel orienterte om status for rapporten og hva vi fortsatt mangler. Endelig rapport vedtas 12. mars
Vedtak:
Legge til følgende setning under avsnitt om Skoppum jubileum: «Se vedlegg for statistikk over jubileet».
Rapport Skoppum jubileet legges ved som vedlegg til årsrapporten.
Soknekonsulent purrer på Husstyret for årsrapport for Borre menighetshus. Endelig rapport vedtas på 12.
mars møte.

Sak 011/15 Høring: Veivalg for kirken
Møtebehandling:

Axel orienterte. Samme høring skal behandles på fellesrådsmøte 26. feb, diskusjon om mulig
framdrift.
Vedtak:

Avventer behandling i fellesrådet 26. feb med mulighet for å nedsette arbeidsgruppe på møte den
12. mars med tanke på eventuelt vedtak på aprilmøtet.
Sak 012/15 Brøyting utenfor Borre menighetshus
Møtebehandling:

Axel innledet saken. Spørsmål om finansiering og valg av leverandør. Viktig fra husstyret side å
holde kostnadene nede. Carl-Ove orienterte fra stab.
Vedtak:

Husstyret får mulighet til å kontakte tilbyder og utarbeide en kontrakt som dekker menighetshusets
behov. Forhandle om mulig rabatt for sesong 15/16.
Menighetsrådet dekker vaktberedskap pr sesong (kr 3000), Husstyret dekker utgifter inntil 6 ganger
med måking (opp til kr 3000). Alt overskytende dekkes av Menighetsrådet.
Sak 013/15 Innkjøp av bønnekrukke, kollektbøsse og skip til lystenning
Møtebehandling:

Carl-Ove orienterte. Budsjettrammen er lagt inn i gjeldende budsjettforslag for 2015.
Vedtak:
Vi går til anskaffelse av bønnekrukke og kollektbøsse i keramikk, og skip for lystenning i smijern til en
kostnadsramme på 15.000,-. Sokneprest og soknekonsulent sørger for kontakt med kunstnere. Det sendes
søknad til bispekontoret for nødvendig godkjenning.
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Sak 014/15 Forslag til budsjett for 2015
Møtebehandling:
Axel innledet. Kort gjennomgang av notene. Liv Jorunn påpekte store utfordringer rundt budsjett for Borre
menighetshus.

Vedtak:
Budsjett for 2015 vedtas slik det er lagt fram av administrasjonen.

Sak 015/15 Status menighetsrådsvalget - februar
Møtebehandling:

Axel og Carl-Ove orienterte fra valgkurset. Kort gjennomgang av fokus på kurset. Utdeling av
valghåndbok. Viktig å prioriter valget i de kommende nummer av Borrenytt. Har vedtatt en
nominasjonskomite.
Vedtak:

Rådet tar saken til orientering, fortsette arbeide med valg der første milepæl er offentliggjøring av
kandidater i mai.
Sak 016/15 Åpen post - februar
Møtebehandling:

Det var fremmet to saker:
A: Granly korps:
Liv Jorunn ønsket innspill vedrørende den kontakt som har vært mellom husstyret og ledelsen i
Granly korps. Er snakk om å låne huset som øvingslokale fra høsten av i forbindelse med
ombygning på Granly skole. Ønske om å gratis lån. Diskusjon i rådet med tanke på eventuell
alternativ inntektskilder.
B: Inntekter for Borre menighetshus
Axel innledet saken. Er et spørsmål om mulige inntekter til drift av menighetshuset i forbindelse
med den nye økonomiske situasjonen. Husstyret skal ha honnør for sine innsparingstiltak. Viktig å
få de som bruker huset til å bidra. Spørsmål om hvilken grad Menighetsrådet og andre som bruker
huset skal kunne bidra mer enn i dag (trosopplæring, konfirmanter, kor o.l.)
Vedtak:

A: Vi er positive til at korpset kan bruke menighetshuset uten en fast leiekostnad, men der
inntektene fra en konsert i løpet året vil kunne tilfalle menighetshuset til å dekke renhold, strøm
m.m.
Viktig å forhøre oss med korpset med tanke på eventuell økt forsikring o.l. forhold.
B: Menighetsrådet jobber videre med å se på mulige inntektskilder. Diskusjon i hvilke grad dagens

faste aktiviteter kan finansiers i større grad fra rådet. Carl-Ove snakker med Eli med tanke på en
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årlig konsert fra Borre Vocale på huset (lik den tenkte modellen for Granly korps). Ønske om et
felles møte mellom menighetsrådet og husstyret i løpet av året.
Sak 017/15 Orienteringssaker - februar 2015
Møtebehandling:
Grunnet tid ble denne saken utsatt.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Referent
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

12.03.2015
kl. 20:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster og Gro Chr. Nygaard.
Meldt forfall:
Axel Sandaas.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent

Sak 018/15 Godkjenning av årsrapport 2014
Møtebehandling:
Gjennomgang av rapporten.

Vedtak:
Årsrapporten ble godkjent - supplert med mangler fra forrige møte.

Sak 019/15 Årsmøte - praktiske oppgaver - saker
Møtebehandling:
Det bør fattes vedtak om å redusere antall faste medlemmer av menighetsrådet fra 6 til 4.
Enighet å kjøpe inn kake til kirkekaffen.

Vedtak:
Årsrapporten og årsregnskapet presenteres.
Forslag om å redusere antall faste medlemmer av Borre menighetsråd til 4 legges frem for menigheten.
Carl-Ove kjøper inn kringle. Arne, Gro og Liv Jorunn tar med to kanner hver med kaffe/ te.

Sak 020/15 Utarbeide høringssvar
Møtebehandling:
Rådet så ikke behovet for å opprette en egen arbeidsgruppe.

Vedtak:
Det ble besluttet å utsette vårt møte i april til den 27., for å avvente fellesrådets uttalelse.
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Sak 021/15 Forslag til endringer i konfirmantopplegget
Møtebehandling:
Soknepresten orienterte litt om tanker rundt forslaget om Ten-Sing konfirmant, og hvordan det bl.a.er tenkt
finansiert.

Vedtak:
Rådet stiller seg positivt til forslag om endringer. Dette kan finansieres via trosopplæringsmidler(prosjekt)
og Givertjenesten.

Sak 022/15 Liste over offer 2. halvår 2015
Møtebehandling:
Forslag om å bytte 9/8 med 13/12, og få med Pernille Astrup (studentprest).
Oppdaget at 22. + 29. nov.er uteglemt.

Vedtak:
Bytter om på de ovennevnte datoer. Soknepresten undersøker vedr. de uteglemte datoer.

Sak 023/15 Statusrapport menighetsrådsvalget - mars
Møtebehandling:
Forslagskasser kan settes ut i kirkene/menighetshuset. Brosjyre som kan deles ut bør revideres mht
arbeidsmengde/oppgaver som pålegges rådets medlemmer.
Stoff rundt valget i de neste utgavene av Borrenytt.
Kursing av valgmedarbeidere.

Vedtak:
Iverksette tiltak som nevnt ovenfor i forkant av valget.

Sak 024/15 Plassering av lystenningsted i Borre kirke
Møtebehandling:
Det må oversendes en skisse til biskopen i Tønsberg med ønske om godkjenning på et egnet sted i kirken.

Vedtak:
Anmodning om godkjenning av lystenningssted sendes biskopen i Tunsberg.

Sak 025/15 Inititaiv fra FR-leder om et møte med politikere før valget
Møtebehandling:
Rådet ser på initiativet som positivt.

Vedtak:
Borre MR stiller seg positiv til møte med politikere 18.eller 20. august.
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Sak 026/15 Åpen post - mars
Møtebehandling:
Intet å behandle eller vedta.

Sak 027/15 Orienteringssaker - mars
Møtebehandling:
Husstyret Borre menighetshus– bekymring rundt opphør av leieinntekter fra kommunen. MR inviterer
husstyret til neste møte den 27.april.
Husstyret Skoppum arbeidskirke – bør etableres for å avklare ansvarsforhold
Fellesrådet – årsrapport, regnskap, budsjett
Til fasteaksjonen 24.mars trengs det hjelp fra MR. Arne og Gro hjelper til på Borre.Geir Arne og Liv
Brodshaug deltar på Skoppum.

NB: Neste møte er 27.april kl. 18.30

For Borre menighetsråd
Liv Jorunn Landsend
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

27.04.2015
kl. 18:30
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster, Gro Chr. Nygaard, Axel Sandaas.
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent. Sak 34/15 ble flyttet frem til etter sak 31/15 da husstyret kom
kl. 20.
Sak 028/15 Antall faste medlemmer i Borre menighetsråd
Møtebehandling:
Axel orienterte fra menighetsmøtet 22. mars

Vedtak:
Borre menighetsråd tar menighetsmøtets vedtak fra 22. mars til etterretning:
Menighetsmøte vedtar at Borre menighetsråd (fra 2015) består av 4 faste medlemmer med 5 vara, hvor 1.
vara møter fast.

Sak 029/15 Godkjenning av nominasjonskomiteens liste til MR-valget
Møtebehandling:
Kort gjennomgang av den formelle siden ved godkjenning av listen til kirkevalget. Carl-Ove orienterte fra
nominasjonskomiteens arbeid med presentasjon av foreløpig oversikt over hvem som har sagt seg villig til å
stille, sagt nei og fortsatt under arbeid.

Vedtak:
Valgstyrer delegerer godkjenning av lister som er i orden til valgstyrets leder. Endelig lister presenteres for
godkjenning 1. mai og valgstyret ved leder godkjenner listene innen 8. mai.

Sak 030/15 Menighetsrådets innspill til økonomiplan 2016-19
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Frist for å melde inn tiltak er 27. mai. Må melding inn saker om Borre kirke.
Generelt mye forfall som gjør kirken utrivelig og vanskelig å besøke.
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Vedtak:
Borre menighetsråd vil melde inn følgende tiltak, alle med sikte på utbedring 2016. Må primært finansieres
via fellesrådets øvrige budsjetter for vedlikehold av kirkebygg.
1. Vedlikehold utvending Borre kirke, utvendig vegger må vaskes og kalkes da forfallet er svært
iøyenfallende.
2. Taket på kapellet trenger helt nødvendig vedlikehold.
3. Merkbart forfall ved hoveddør Borre kirke, mangler stolpe til å lukke hovedporten.
4. Flere porter inn til kirkegården er i ustand.
5. Mangelfull belysning av Borre kirke (mot sør).
6. Skiferheller ved øst (rene snublefeller), mangler heller ankomst nord. Svært ujevnt underlag og
problematisk for folk med rullator o.l.

Sak 031/15 Høringssvar - Veivalg for fremtidig kirkeordning
Møtebehandling:
Axel innledet saken med gjennomgang av saksbehandlingen i fellesrådet og deres høringssvar.
Hva ønsker vi, sende inn eget svar, bare utfyllende spørsmål rundt det vi vil vektlegge? Skal vi avgi
høringssvar i henhold til tidligere vedtak fra menighetsrådet?
Husk å hør med Geir Arne da han hadde sterke meninger men ikke kunne delta i dag.

Vedtak:
Axel og Carl-Ove utformer utfyllende svar på spørsmål 1,6, 8, 10 og 16. Det sendes ut via epost til endelig
godkjenning og Borre MR høringssvar sendes inn innen 15. mai.

Sak 032/15 Godkjenning av offerformål 3 uteglemte søndager 2015
Møtebehandling:
Carl-Ove presenterte forslag for de tre aktuelle datoene (31. mai, 22. nov og 29. nov)

Vedtak:
Offerformål: 31. mai går til menighetens arbeid, 22. nov til Borre menighetshuset og 29. nov til menighetens
arbeid.

Sak 033/15 Fordeling av oppgaver - konfirmasjonsgudstjenester
Møtebehandling:
Forespørsel fra Hilde om hjelp under konfirmasjonsgudstjenestene 3. og 10. mai.

Vedtak:
3. mai kl 10:30 og kl 12:30 Carl-Ove skal spørre en frivillig, i første omgang Geir Arne, ellers prøver Axel å
komme.
10. mai kl 10:30 og kl 12:30 Liv Jorunn
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Sak 034/15 Samtale med styret for Borre menighetshus
Møtebehandling:
Husstyret deltok under saken. Tredelt diskusjon. Nedfor følger et sammendrag av diskusjonen i
stikkordsform;
a) Framtidig bruk og videre drift av Borre menighetshus: Mistet inntektene fra barnehagen. Huset er
mye i bruk; korundervisning, babysang, konfirmantundervisning, søndagsskole, hyggetreff,
torsdagstreff m.m.
Har noen utleieinntekter: 10 000 kr .
Har driftsutgifter på ca 70 000 kr, minimum 6000 kr i måned.
Vi må sammen få inn tankegangen om at alle som bruker huset må bidra til å drifte huset. Årlige
møter med de representanter fra alle grupper der man kan koordinere inntektsbringende aktiviteter.
Her kan menighetsrådet ha et overordnet ansvar for å innkalle til et slikt årlig fellesmøte.
Granly korps skal kunne bruke huset og har sagt seg villig til å arrangere konsert på huset. Utfordre
trosopplæring til å tenke prosjektbaserte arrangement som kan gi leieinntekter til huset. Få Borre
Vocale til å arrangere konserter på huset m.m.
Ønskelig med driftstilskudd som følge av menighetens bruk av huset (konfirmantundervisning
m.m.). Carl-Ove sjekker opp praksisen for dette i de øvrige soknene. Innspill om å opprette noe
tilsvarende «Menighetshuset venner», faste giver som kan gi et lite månedlig innskudd til drift av
huset. Få mer informasjon og bilder inn i Borrenytt. Fremheve hva som skjer på huset, få til en
positiv spiral som får opp oppmerksomheten. Ta kontakt med Reidun for å få bedre oversikt over
inntekter og hvordan man kan lage et system for givere. Kanskje allerede til neste Borrenytt i
august.
b) Organisering av Husstyret: Veldig fornøyd med styret. Noe arbeidsfordeling, men fordeler oppgaver
etter hvem som kan. 3-4 møter i året. Fokus på rengjøring, vedlikehold, gressklipping og andre
praktiske oppgaver. Mange oppgaver tas på dugnad innad i styret. Ønskelig med mer mannlig
representasjon og god rekruttering. Kunne ønske mer samlende funksjon med mer direkte kontakt
med de ulike gruppene som bruker huset.
c) Andre saker som angår Borre menighetshus: En del praktiske utfordringer, med fokus på ting som
brøyting og gressklipping. Spørsmål om hvorfor fellesrådet ikke har en egen traktor for brøyting.
Planlegger å sette opp gjerde og klipper bare inntil (redusere størrelse på det som må klippes).
Ønskelig at Jens Reidar kan følge opp og purre videre på kommunen angående planering av
jordhauger utenfor menighetshuset. Borrenytt til august (avklare med Jens Reidar/Reidun om et
system for menighetshuset venner). Idé om å nå ut og få frivillige til minnesamvær. Godt tilbud som
også kan bidra med inntekter.

Vedtak:
Menighetsrådet tar innspillene med videre (spesielt med tanke på en egen givertjeneste for menighetshuset,
oppfølging opp mot kommune og som koordinerende organ for et fellesmøte for alle gruppene som bruker
huset i dag). Viktig å få dette inn i overlapp med nytt menighetsråd og få gode rutiner på dette.

Sak 035/15 Åpen post april 2015
Møtebehandling:
Arne hadde meldt inn en sak: Borre kirke, for stygge flagg. Gråblått, svart. Ikke pene farger. Rense eller
kjøpe nye.

Vedtak:
Forespørsel til fellesrådet om å rense eller kjøpe nye flagg til Borre kirke. Om ikke annet kan Borre
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menighetsråd dekke denne kostnad.

Sak 036/15 Orienteringssaker - april
Møtebehandling:
- Husstyret Borre menighetshus: allerede orientert
- Husstyret Skoppum kirke: Legge rammer på junimøte med sikte på endelig vedtak på augustmøte
- Leder/AU: AU-møte. Ferdigstilt Borrenytt. Forespørsel fra Liv angående orientering om Kirkens
SOS, utsettes til augustmøte.
- Sokneprest/stab: ikke noe spesielt
- Fellesråd: Møte 16. april. Saker var investeringsbudsjett, høringssvar angående kirkens struktur,
TONO-avtale, ulike orienteringssaker.
- Trosopplæringsutvalg. Blir et møte for sommeren
- Referat fra menighetens årsmøte lå vedlagt.
Neste møte blir sommeravslutning hjemme hos Gro.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Referent
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

08.06.2015
kl. 18:00
Hos Nygaard

Tilstede:
Axel Sandaas, Arne Book, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster, Geir Arne Bræck, Gro Chr. Nygaard.

Saker
Saksliste og referat - godkjent
Sak 037/15 Regnskapsrapport pr. 30.4.15
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Gjennomgang av rapporten.

Vedtak:

Borre menighetsråd tar rapporten til orientering.

Sak 038/15 Disponering av midler - Messias-prosjektet
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Positivt med overskudd.

Vedtak:

Menighetsrådet støtter den foreslåtte fordelingen av midlene, slik at Borre menighet tilbakebetales
kr. 15.000,- og Horten menighet får overført overskuddet på kr 5.000,-

Sak 039/15 Søknad fra kantor - kostnader til forsangertjeneste
Møtebehandling:
Axel innledet i saken.

Vedtak:

Kostnad for innkjøp av 20 salmebøker og 1 liten koralbok (kr 6675,- + frakt) til forsangertjeneste
finansieres av overskudd fra Messias-prosjektet.

DEN NORSKE KIRKE
Borre menighet

Sak 040/15 Givertjeneste Borre menighetshus
Møtebehandling:
Axel innledet.

Vedtak:
Borre menighetsråd oppretter en givertjeneste, Borre menighetshusvenner, der man samler inn penger til drift
av Borre menighetshus. Tjenesten administreres av kirkekontoret og selve tjenesten modelleres etter
Åsgårdstrand menighets innsamling til nytt menighetshus (enkeltbeløp, faste givere etc.) Det utformes en
brosjyre som kan ligge i kirke og menighetshus og Borrenytt vil skrive om givertjenesten.

Sak 041/15 Etablering av husstyre - Skoppum kirke
Møtebehandling:
Axel innledet i saken.

Vedtak:

Ønskelig å opprette et husstyre som kan ta ansvar for aktivitetene og tenke strategisk rundt
Skoppum kirke. Eget budsjett som de kan disponere etter gjeldende økonomi reglement. Viktig å få
på plass de formelle rammene (antall medlemmer, ansvar, avklaring med kirkevergen, årsmøte og
referater). Gjerne med fast kontaktperson til menighetsrådet.

Sak 042/15 Praktisk i forhold til kirkekaffe på sommeren
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet i saken. Datoene det gjelder er 28.6 12.7 26.7 og 9.8

Vedtak:
Følgende tar kirkekaffen: Gro 28.6, Liv Jorunn 12.7, Arne 26.7 og Geir Arne 9.8

Sak 043/15 Forslag til møteplan 2. halvår 2015
Møtebehandling:
Jens Reidar har satt opp et forslag til møtedatoer for høsten 2015.

Vedtak:
Møteplan høsten 2015: 31.8, 21.9, 12.10 (felles med nytt råd), 9.11 og 7.12

Sak 044/15 Status for kirkevalget - juni
Møtebehandling:
Carl-Ove orienterte om status og arbeidet til nå.
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Vedtak:

Valgstyret godkjenner kandidatlisten til nominasjonskomiteen med Anne-Karin Pettersen som
førstekandidat.

Sak 045/15 Åpen post - juni 2015
Møtebehandling:
Nytt teppe til Borre kirke
Møtebehandling: Carl-Ove innledet. Planer om å erstatte slitt teppe helt foran i kirken. Har fått inn stoffprøve
og rabattert pris fra lokal forhandler.

Vedtak:
Menighetsrådet gir Carl-Ove myndighet til å foreta innkjøp av nytt teppe i løpet av sommeren.

Sak 046/15 Orienteringssaker juni
Møtebehandling:
Borre menighetshus: Har hatt dugnad, vask av utsiden av huset, hatt fagmann til befaring og skal male
sørveggen.
Husstyre skoppum: Snart opprettet
AU/Leder: stauts på givertjenesten status, skal opp de kommende mr-møtene i Nykirke og Åsgårdstrand.
Stab: Har vært på pilgrimsvandring, jobber videre med å få godkjent rode.
Fellesråd: Ekstraordinært møte 22. juni angående ansettelse av ny kirkeverge. Befaring på Horten Kirke nå
til torsdag. Blant sakene på neste møte: økonomiplan 2016-19, vedta budsjett for trosopplæring i prostiet og
regnskapsrapport.
Trosopplæring: Hatt et møte i slutten av mai, leder har fått referat. Blant sakene: semesterplan. revidere
trosopplæring, bo-hjemme leir, kick-off.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

31.08.2015
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Til stede:
Axel Sandaas, Liv Jorunn Landsend, Geir Arne Bræck, Carl-Ove Fæster, Gro Chr. Nygaard.
Meldt forfall:
Arne Book.

Saker
Saksliste og referat fra forrige møte – godkjent

Sak 047/15 Gudstjenesteordning
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet saken. Må få endelig vedtak rundt de ulike gudstjenesteformen. Staben har allerede begynt
å samordne ideene fra det felles gudstjenesteutvalget.
Vedtak:
Menighetsrådet ber staben om å gjennomarbeide ordninger for gudstjeneste, familiegudstjeneste,
familiemesse, konfirmasjonsgudstjeneste samt en minimumsordning med tanke på endelig godkjenning av
soknets gudstjenesteordning.
Endelig ordninger vedtas på september-møte med sakspapirene klare 1 uke før møtedato.

Sak 048/15 Husstyre Skoppum arbeidskirke
Møtebehandling:
Axel innledet saken (som også ble behandlet forrige møte)
Vedtak:
Forslag til vedtektene som ble fremlagt på møte brukes som mal for de endelig for vedtektene, opprettelse av
disposisjonsfond og mal for budsjettbehandling vedtas på møte 21. september. Viktig å samkjøre formulering
med vedtektene til husstyret til Borre menighetshus samtidig som vedtektene ivaretar den reelle forskjellen
da Skoppum arbeidskirke er underlagt Horten kirkelige fellesråd.

Sak 049/15 Borrenytt
Møtebehandling:
Axel innledet. Nytt Borrenytt var klart før helgen, vedlagt innkallingen. Mulighet til å få fellesmidler siden vi
har med valgstoff. Oppdatert nettside.
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Vedtak:
Forespørsel til kirkevergen: Borrenytt er informasjonblad for Borre menighet og distruberes til husstandene i
soknet. Siden Borrenytt denne gangen har mye valgstoff ønsker Borre menighetsråd støtte fra de felles
kirkevalg-midlene som Horten kirkelige fellesråd disponerer, vi søker med dette støtte til utgivelsen på
3000,Det er også ønskelig å presentere Borrenytt på en mer helhetlig og oversiktlig måte på nettsidene til Borre
menighet.

Sak 050/15 Kirkevalget - status august-september
Møtebehandling:
Axel innledet. Behov for valgfunksjonærer. En kandidat til menighetsrådet trakk seg i løpet av sommeren.
Gjennomgang av medieoppslag og hva som har blitt gjort i sommermånedene.
Vedtak:
Gro med ektemann 8:30-14 på Borrehallen. Carl-Ove prøver å få med Borrenytt til stand 5. september.

Sak 051/15 Revisors beretning for årsregnskapet 2014
Møtebehandling:
Revisjonsberetning vedlagt sakspapirene.
Vedtak:
Revisjonsberetning tas til etterretning.

Sak 052/15 Åpen post august 2015
Møtebehandling:
1. Givertjeneste Borre menighetshus
Axel innledet. Egen sak i Borrenytt. Videre arbeid med brosjyre
2. Søknad om driftsmidler Borre menighetshus
Liv Jorunn refererte fra forrige husstyremøte der dette var oppe. Ønske om å sende en søknad til behandling i
menighetsrådet.
3. Dåpsbilde
Carl-Ove innledet angående dåpsbilde og engel. Vært i kontakt med fotograf. Bare engelen, nede, posisjon.
Vedtak:
1. Borre menighetsråd investerer i en dobbeltsidig A4 –brosjyre, 200 eksemplar. Axel sender forslag til
utkast til husstyret ved Anita. Mål å få ferdigstilt dette i løpet september. Behov for tekst og bilde,
innspill til design.
2. Menighetsrådet avventer søknad fra husstyret med tanke på behandling 21. september.
3. Egen sak om dette kommer på september møte (med presentasjon av ulike forslag).
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Sak 053/15 Orienteringssaker august 2015
Møtebehandling:
Borre menighetshus: Møte i forrige uke (25.8). Økonomi og driftsmidler. Alle på huset må bidra, konserter,
kollekt osv.
Au/Leder: Borrenytt, AU-møte over epost.
Stab: Økning på konfirmantkullet. Midlertidig kirkeverge frem til 21. sept. Siri inn som midlertidig
kirkekonsulent. Carl-Ove skal på studietur til Lofoten og Borg med Midgard historiske senter. Spørsmål om
støtte til overnatting fra menighetsrådet. Mange konfirmanter, 3 gudstjenester med 1 på lørdagen. Rahel fått
forlenget engasjement.
Fellesråd: Møte nå på Nykirke. Budsjettrammer fra Horten kommune. Kirkegårdene og endring av satser.
Regnskapsrapport. KLP. Nedtrapping av koordinatorrolle trosopplæring.
Trosopplæring: Bo-hjemme leir. Møte kanskje i morgen.
KFUK/KFUM takker for offergave
Protokoll fra UBDM 2015 (mars 6.-8.) – saker: diakoni, liturgi og musikk i kirken, konfirmasjonstiden,
grønn menighet.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

22.09.2015
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Tilstede:
Axel Sandaas, Liv Jorunn Landsend, Gro Chr. Nygaard, Arne Book.
Meldt forfall:
Carl-Ove Fæster, Geir Arne Bræck.

Saker
Innkalling og møtebok ble godkjent.

Sak 054/15 Lokal grunnordning for gudstjenesten i Borre sokn
Møtebehandling:
Axel innledet. Stab jobber med kartlegging av de ulike gudstjenesterordningen. Spørsmål om
hovedgudstjeneste uten sakramenter, med to sakramenter, spørsmål om hvorfor ikke Lysmesse i Borre kirke.

Vedtak:
Endelig forslag vedtas på møtet i oktober.

Sak 055/15 Forslag til vedtekter
Møtebehandling:
Axel innledet. Gjennomgang av vedtektene til Borre menighetshus, også fått innspill fra Reidun.

Vedtak:
Det fremlagte forslaget vedtas.

Sak 056/15 Godkjenning av nye statutter for felles givertjeneste
Møtebehandling:
Axel innledet. Har vært til behandling hos Åsgårdstrand og Nykirke. Små endringer.

Vedtak:
Det fremlagte forslaget vedtas.
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Sak 057/15 Søknad om midler til drift av Borre menighetshus
Møtebehandling:
Axel innledet.

Vedtak:
Borre menighetsråd vedtar at det brukes inntil 50 000 kr fra fond til drift av Borre menighetshus i 2015.

Sak 058/15 Borre Vocale - søknad om tilskudd til korseminar
Møtebehandling:
Axel innledet. Carl-Ove har snakket med Eli. Totalpris dekkes av «reisekasse», egenandel og støtte fra
menighetsrådet. (700 kr pr deltaker, 13 deltakere, 9100, overskudd fra sommerkonsert på kr 15 100)

Vedtak:
Borre menighetsråd dekker utgiften til den faglige delen av seminaret (seminaravgift på 600,- og notepakke
til 250,- pr person). Totalt kr. 10 200,- .

Sak 059/15 Søknad om støtte til sorggrupper for barn og ungdom i Vestfold
Møtebehandling:
Axel innledet. Allerede vært til behandling i Nykirke og Horten.

Vedtak:
Borre menighetsråd støtter tilbudet med 1000 kr,- Borre menighetsråd vil sette dette opp som eget
kollektformål i 2016.

Sak 060/15 Åpen post september 2015
Møtebehandling:
A: Kollektbøsse og bønnekasse
B: Etterlyser fremdrift angående bjelkeskift og vedlikehold Borre kirke. Innspill fra Arne Book angående
status ved vedlikehold i Borre kirke.

Vedtak:
A: Må få sak på neste møte. Har vedtak om rammer, trenger konkrete forslag.
B: Tas videre til kirkeverge for status.
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Sak 061/15 Orienteringssaker september 2015
Møtebehandling:
Borre menighetshus: Sendt søknad til Borre menighetsråd. Sydveggen er ganske klar (maling og murt).
Huset vasket rundt. Oversvømmelse den 3. september.
AU/Leder: AU-møte, hjulpet med ved oversvømmelse, jobbet med givertjenestebrosjyre.
Stab: Carl-Ove vært i Lofoten, egen rapport kommer.
Fellesråd: Kirkegårdbefaring Nykirke. Endring av satser ved kirkegård m.m.. Innspill fra Horten angående
dugnadsordning. Trengte 2 nye gressklipper. Neste møte 15. okt, nå med ny kirkeverge.
Trosopplæring: Gjennomført bo hjemme-leier med 25 barn, tall opp fra i fjor.
Valg – resultater: Gjennomgang av vedlagte resultater. Viktig å ta vare på varamedlemmer
Dåpsbilde: Fotograf har vært og tatt bilde, ikke fornøyd. Ny fotosesjon planlegges
Studietur til Lofoten og Borg: Carl-Ove kommer tilbake med egen rapport
Takkoffer ved gudstjeneste på Skoppum 6. sept 2015 ble gitt til et annet formål enn opprinnelig vedtatt.
Norges kristelige student- og skoleungdomslag takker for gaven på kr. 3.380,Neste møte: Grunnordning, Au møte angående Manafon. Dåpsbilde, bønnekasse, kollektbøsse.
Kirkekaffegruppe, kulturkomite.

For Borre menighetsråd

Axel Sandaas
Referent
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

13.10.2015
kl. 19:00
Borre menighetshus (Salen)

Menighetsråd 2011-2015 sak 62/15 – 66/15
Tilstede: Axel Sandaas, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster, Geir Arne Bræck, Arne Book.
Meldt forfall:
Gro Chr. Nygaard.
Nytt menighetsråd sak 66-67/15
Tilstede: Anne-Karin Pettersen, Beate Østensen, Liv Jorunn Landsend, Carl-Ove Fæster, Geir Arne Bræck,
Axel Sandaas, Vidar Lund Iversen og Wenche Sandaas.
Meldt forfall:
Lena L. Vinje-Christensen
Saker
Innkalling og møtebok fra sist gang ble godkjent

Sak 062/15 Vedtak om lokal grunnordning for gudstjenestene
Møtebehandling:
Carl-Ove innledet saken. Gjennomgang av vedlagte dokumenter og oppklaring av spørsmål fra forrige møte
(lysmesse og en eller to sakramenter). Tanken rundt ordningen, forarbeidet til gudstjenesteutvalget, kjørt
dette opplegget i kirkene og fått sett hva som fungerer i praksis.

Vedtak:
Foreslått modell for lokal grunnordning vedtas.

Sak 063/15 Godkjenning av menighetsrådsvalget
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Kort gjennomgang av valgresultatet. Egen evaluering av valget kommer i løpet av
høsten.

Vedtak:
Det vedlagte valgresultatet godkjennes.

Sak 064/15 Oppsummering av saker som ikke er avsluttet
Møtebehandling:
Axel innledet saken. Etter forrige møte ble dette diskuterte på AU-møtet. Gjennomgang av framdriftsplan for
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saker som ble påbegynt men ikke avsluttet av menighetsrådet i perioden 2011/2015.
1. Dåpsbilde: Carl-Ove viste frem et eksempel. Ønske om å få bedre vinkel og større bilde for å få hele
engelen, altertavlen og kirkerommet. Skal det henges opp må det være mer bilder.
Møtevedtak:
Carl-Ove tar innspillene videre med til designer og fotograf.
2. Bønnekrukke, bønnekasse og lystenning: Dette ble tatt en del på sist AU. Jens Reidar og Carl-Ove
snakket med keramikeren som gjorde lignende arbeid i Nykirke og en keramiker fra Karljohansvern.
3. Kirkekaffegruppe: Foreløpig strandet fordi man ikke har navn. Benytte seg kapellet ved Borre kirke.
Må ha befaring med kirkegårdsansatte da det er ønskelig med et flerbruksrom der man også kan ha
kirkekaffe osv.
4. Kulturkomite: Har foreløpig 5 personer, 3 fra stab og 2 frivillige. Ønske om å sette av penger som
en startkapital (dette kan tas fra pengene vi eventuelt får fra givertjenesten for utlegg med
salmebøker). Målet må være å gå i null eller pluss. Få mulighet til både avlaste menighetsrådet for
oppgaver, skape aktivitet og mulig inntekter til menigheten.

Vedtak:
Borre menighetsråd føler seg orientert om fremdriftsplanen.

Sak 065/15 Åpen post oktober
Møtebehandling:
Ingen saker denne gang.

Sak 066/15 Orienteringssaker oktober 2015
Møtebehandling:
- Husstyret Borre menighetshus: Møte i morgen. Mottatt utkast til brosjyre.
- Husstyret Skoppum arbeidskirke: Foreløpig ingen medlemmer
- Leder/AU: Axel sendt forslag til brosjyre for givertjeneste til husstyret. AU-møte. Oppklaring rundt
godkjenning av utlån av kirken (Manafon).
- Sokneprest/stab: Carl-Ove, stabsmøte hver tirsdag. En god tone og et godt team. Deltatt på
Søndagsskole med 19 barn sist søndag. Jobber med en rapport fra en studietur i Lofoten og Harstad.
- Fellesrådet: Møte på torsdag, presentasjon av ny kirkeverge , Hanne Wendt. Orienteringssaker om
kirkevalget, møte med ordfører og innsettelsesgudstjenester. Av saker: regler for utleie av kirker i
Horten og revidering av delegasjonsreglementet.
- Trosopplæringsutvalget: Ikke noe å melde.
- Flyktningsituasjonen, e-brev fra Kirkerådet: Status fra kirkerådet angående arbeid med
flyktningsituasjonen. Borre menighetsråd har endret en kollekt. Snakk om 15 flyktningebarn til
Kirkebakken. Mulig kontakt og arrangement.
- Kurs for nye menighetsrådsmedlemmer 4. november i Sentrumskirken. Egen invitasjon kommer.
Kurs i prostiet antakelig 13. januar. Mer informasjon kommer.
Avtroppende menighetsråd forlater møtet og det nye menighetsrådet konstituerer seg.
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Sak 067/15 Konstituering av nytt menighetsråd
Møtebehandling:
Skal velges leder, nestleder og sekretær (1 år valgperiode) samt 2 medlemmer + 2 vara til fellesrådet (4 år
valgperiode). Oppsatt møtedato 10. november og 8. desember.

Vedtak:
Grunnet ikke fulltallig blant faste medlemmer har Borre menighetsråd konstituert leder og nestleder frem til
møte 10. nov
Valg av leder for Borre menighetsråd: Carl-Ove Fæster
Valg av nestleder for Borre menighetsråd: Beate Østensens
Valg av sekretær for Borre menighetsråd: Carl-Ove Fæster.
Valg av to representanter for Borre menighetsråd til Horten kirkelige fellesråd: Anne-Karin Pettersen og Geir
Arne Bræck
To vararepresentanter for Borre menighetsråd til Horten kirkelige fellesråd: Beate Østensen og Liv Jorunn
Landsend
Navn sendes umiddelbart til soknekonsulent.
Møteplan resten av 2015: 10. november i Skoppum arbeidskirke og 8. desember i Borre prestegård.

For Borre menighetsråd
Axel Sandaas
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

10.11.2015
kl. 18:30
Skoppum arbeidskirke (Blåstua)

Tilstede:
Liv Jorunn Landsend, Anne-Karin Pettersen, Carl-Ove Fæster (sokneprest), Vidar Lund Iversen, Wenche
Sandaas, Lena Vinje-Christensen (leder), Beate Østensen.
Meldt forfall:
Geir Arne Bræck, Axel Sandaas.

Saker
Sak 068/15 Innledende samtale om prioriteringer
Møtebehandling:

Innledende samtale om prioriteringer
- kort sammendrag av info gitt på kurs for menighetsråd medlemmer.
- Menighetsrådet skal være med å utforme visjonen for menigheten.
- Hva ønsker vi?
- Runde rundt bordet der hver representant gir sitt syn på hva man vil oppnå/hvor vi skal gå.
LJ: Åpen og inkluderende, favne om alle - alle aldre
L: Fokus på de unge
B: Åpen og inkluderende, med vekt på de unge
AK: Mangler tilbud for barn/unge.
W: Vil bli med kjent med menigheten for å lære med, opptatt av kultur. Møtested der man kan delta
- Hyggetreff favner om mange! Alminneliggjøre menigheten.
V: Er enig med det som er sagt, vil gjerne få til noe på Skoppum. Jernbane - Astromi - Ta med
utstyr for å se på stjernehimmelen.
Samarbeid med Midgard - åpen kirke om sommeren? Spesielt i forbindelse med arrangementer på
Midgard f.eks. Kanskje utdanne ungdommer til guide som kan ha dette som sommerjobb?
Ettermiddagsåpent? (I sommerhalvåret)
Pilgrimsvandringen.
Menighetsturer? Besøke andre kirker/gudstjeneste/bevertning.
Sak 069/15 Bispedømmerådsvalg 2. valgomgang
Møtebehandling:
Valget ble gjennomført. De som hadde stemmerett avga sin stemme i henhold til valgreglene.
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Sak 070/15 Valg av leder og nestleder
Møtebehandling:
Valg på leder og nestleder foregikk skriftlig.

Vedtak:

Leder: Lena Louise Vinje-Christensen: 4 stemmer (1 blank)
Nestleder: Beate Østensen: 5 stemmer
Valgt ved akklamasjon:
Sekretær: Beate Østensen

Sak 071/15 Oppnevninger - kontaktperson misjonsprosjekt, Kirkens Nødhjelp

Vedtak:

Kirkens nødhjelp: Beate Østensen
Misjonsprosjektet: Liv Jorunn Landsend
Sak 072/15 Presentasjon av MR i gudstjeneste

Vedtak:

Det nyvalgte menighetsrådet presenteres på gudstjenesten 06.12.15 i Borre kirke.
Sak 073/15 Åpen post november 2015
Møtebehandling:

A: Kirkens SOS - Liv Brodshaug vil gjerne komme på besøk til menighetsrådet
- Menighetsrådet vil gjerne høre med og ønsker Liv velkommen
B: Asylmottaket: 50 ankommet, ca 20 barn.
Borre menighetshus - åpent menighetshus et par ganger i uka? Servere Kaffe/vafler som lavterskel
tilbud. Spille spill - Skoppum Kirkes barnekor synge
Katrine, leder for frivillighetssentralen. Bente Rojahn - leder på asylmottaket.
Skape møteplass for kirken/asylsøkere.
Onsdag: 14.30-16.30
Prøve å få til lørdag?
C: Borrenytt i januar?
Vedtak:

C: Borrenytt - ny utgave medio januar.
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Sak 074/15 Orienteringssaker november
Møtebehandling:

Husstyret, Borre menighetshus:
• Tidligere leide Horten kommune barnehage tomt i tilknytning til huset. Ca. 120.000 i tapte
inntekter.
• Korpset betaler 1000 kroner i måneden (10 måneder)
• Styret for Borre menighetshus
Anita Amundsen - leder
Svenn Barth
Ingeborg Breslo Nielsen
Ingrid Bårnes
Liv Jorunn Landsend
Gjennomført dugnad: Malt en vegg + bod. Vasket ned.
Ide: Minnesamvær - med mat/servering og lokale
Huset leies ut til div arrangementer: Konfirmasjon, minnesamvær, bursdag etc
Husstyret, Skoppum:
• Ikke vært styremøte på et år.
• De har gjennomført dugnad - siste år
• Manglende gjennomslag angående for saker oversendt kirkeverge/kommune
• Heidi Berg Kjus: Rekruttere til husstyret.
Alfakurs på Skoppum/Menighetshuset???
Sogneprest/stab: Borre/nykirke/Åsgårdstrand samles hver tirsdag. Evaluering av forrige uke gjennomgang av inneværende uke. Gjennomgang av alle arrangement. Nils Magnus Hovland er
leder.
Fellesrådet: Første møte torsdag 12.11.15.
Trosopplæringsutvalget: Ingen møter siden forrige menighetsrådsmøte.
Vedtak:

Flytte menighetsrådsmøtet i desember til 15.12.15

For Borre menighetsråd
Beate Østensen
Sekretær
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Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

15.12.2015
kl. 18:30
Borre prestegård

Til stede:
Beate Østensen, Liv Jorunn Landsend, Anne-Karin Pettersen, Lena Vinje-Christensen, Vidar Lund Iversen,
Wenche Sandaas, Geir Arne Bræck og Carl-Ove Fæster.
Meldt forfall:
Ingen
Saker
Innkalling og møtebok fra forrige møte ble godkjent.

Sak 075/15 Presentasjon av menighetsrådet i gudstjeneste
Møtebehandling:
Innledning av Sognepresten.
Skal rådet delta i gudstjenesten? Sognepresten kommer tilbake til dette når det nærmer seg.
Vedtak:
Presentasjon av menighetsrådet:
Søndag 17. Januar.
Sak 076/15 Justering av budsjett for 2015
Møtebehandling:

Ingen kommentarer til regnskapsrapporten.
Vedtak:

Regnskapsrapporten pr. 1.11.2015 tas til orientering. Foreslåtte budsjettjusteringer vedtas.
Sak 077/15 Endring av vedtak - sak 57/15
Møtebehandling:
Sognepresten innleder.
Liv Jorunn: Er det mulig å få støtte for 2016? Rådet vil komme tilbake til dette i forbindelse med
behandlingen av budsjettet for 2016.
Beate: Menighetsrådet sammen med husstyret må jobbe med inntektssiden for menighetshuset

Vedtak:
Menighetsrådet støtter Borre menighetshus med kr. 25.000 i 2015. Dette tas av disposisjonsfondet. Budsjettet
endres tilsvarende i forhold til dette vedtaket.
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Sak 078/15 Opprettelse av kulturbuffer
Møtebehandling:
Saksfremstilling: For å kunne satse på større arrangementer ønsker man å opprette et fond. Kulturkomiteen
håndterer selve arrangementene og ordner med vakter og billett salg. Hensikten er at fondet skal brukes som
underskuddsgaranti, ikke at det skal gies tilskudd til de enkelte arrangementer.

Vedtak:
Det opprettes et bundet kulturfond på kr. 30.0000. Det tas penger fra disposisjonsfondet.
Disse midlene kan brukes som forskudd ved kulturarrangementer i menighetens arbeid.

Sak 079/15 Liste over offerformål 1. del av 2016 - jan-sept
Møtebehandling:
Menighetsrådet ønsker å uttale seg om og vedta den endelige listen.

Vedtak:
Viderefører fordelingen (50 % til eget arbeid og 50% til veldedige/eksterne formål og 4 ganger til
misjonsprosjektet)
Administrasjonen setter opp forslag til offerliste, sender dette ut på mail og menighetsrådet vedtar dette pr.
mail.

Sak 080/15 Forslag til møtedatoer for 1. halvår
Vedtak:
Sted må justeres i henhold til bruk av kirken på Skoppum.
Møtedatoer for 1. halvår 2016:
27. Januar. Sted: Gannestadveien 7, kl. 18.
10. Mars sted: Sentrumskirken Felles møte med de tre andre menighetsrådene.
12. April
24. Mai (Ved behov)
13. Juni
Årsmøte: 24. April i Borre kirke

Sak 081/15 Orienteringssaker desember
Møtebehandling:
Husstyret: Ikke vært møte siden forrige menighetsråd.
Søker sparebankfondet om midler til utvidelse av parkeringsplassen.
Husstyret Skoppum: Møte med kirkevergen utsatt, nytt møte satt opp førstkommende torsdag. Ønsker
avklaring på hvilke oppgaver som faller inn under husstyret.
Leder/AU: Ingen saker
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Sokneprest/Stab: Hilsen fra Borre Vocale, takk for støtte. Julevandringer og Jule-skolegudstjenster.
Fellesrådet: Budsjettendringer - avsetning til fond, innkjøp av utstyr.
Valg av leder, nestleder og medlemmer til AU (leder: Trond Fykse Tveit, nestleder: Øystein Bredal-Thorsen.
Medlem i AMU: Geir Arne Bræck)
Reparasjon/oppussing av Horten kirke: Under budsjett men ytterligere utgifter påløper på grunn av funn av
sopp under gulvet.
Settes ned en gruppe som ser på alle kirkene (Middelalderkirkene i første omgang)
Menighetsrådet ønsker å ha en representant i gruppa.
Trosopplæringsutvalget: Ingen saker
Normisjon - misjonsinfomasjon vedlagt
Takkebrev fra Stefanusalliansen
Resultater for valg av bispedømmerådet - 2. valgomgang.
Tilleggsoverføring av trosopplæringsmidler for 2015
Fellesrådet vedtok en budsjettendring på sitt møte sak 33/15, hvor det vedtok en tilleggsoverføring til
menighetsrådenes trosopplæringsaktivitet. Følgende ekstra tildeling ble vedtatt: Borre: 20.000
Eventuelt:
Henvendelse Borre Historelags forestilling: Bruke kirken for forestillingen. Borre Historielags står for det
økonomiske ansvaret.
Uke 10 eller 11 (Mars måned)

Mottatt 4000 kroner fra Kiwanis - Fordeles til barn som trenger en oppmerksomhet i forbindelse med julen.
Forslag: 2000 til Vilde og 2000 til flyktning akuttmottaket (Dersom det er barn igjen der).

For Borre menighetsråd

Beate Østensen
Nestleder og sekretær

