Møtebok for Borre menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

27.01.2016
kl. 18:00
Gannestadveien 7

Tilstede:
Lena Vinje-Christensen (leder), Geir Arne Bræck, Anne-Karin Pettersen, Carl-Ove Fæster
(sokneprest/sekretær), Liv Jorunn Landsend og Vidar Lund Iversen.
Meldt forfall:
Beate Østensen, Axel Sandaas, Wenche Sandaas.
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent
Saker

Sak 001/16 Utarbeidelse av årsrapport for 2015
Møtebehandling:
Samtale om utarbeidelse av årsrapport for 2015. Innspill til årsrapporten leveres innen 15. februar til Lena og
Axel (som tidligere leder). Soknekonsulenten koordinerer oppsettet og innsamling av bidragene fra stab og
Menighetsråd.

Vedtak:
Årsrapporten godkjennes på møtet 10. mars. Da er det god tid fram til årsmøtet 24. april.

Sak 002/16 Årsstatistikken for 2015 er ferdig utarbeidet
Møtebehandling:
Lagt fram og snakket om tallene. Årsstatistikken ble tatt til etterretning.

Sak 003/16 Samtale rundt menighetrådets oppgaver
Møtebehandling:
Samtale rundt menighetsrådets oppgaver. Enighet om å ha et tema på hvert møte, diakoni, kirkemusikk,
trosopplæring, konfirmanter m.m. Kalle inn fagpersonene innenfor hvert felt (ansatte).

Sak 004/16 Ekstra menighetsrådsmøte i februar
Møtebehandling:
Møte for å behandle budsjett 2016.

Vedtak:
Det gjennomføres et møte 9. februar kl. 18.00 hos Vidar Lund Iversen i Gannestadveien.

Sak 005/16 Søndagsskolen søker menighetsrådet om dekning av utgifter til juletrefest
Møtebehandling:
Søknaden ble behandlet. Det er menighetens juletrefest. Godt oppmøte med 50 barn.

Vedtak:
Utgifter til annonsen dekkes av menighetsrådet.

Sak 006/16 Invitasjon til å sende delegater og observatører
Møtebehandling:
Det er stor interesse for å reise på møtet. Vi sender noen av Milkerne. Etter avtale med bispedømmekontoret
kan vi sende 2 fra Borre og 2 fra Skoppum. I tillegg reiser leder av rådet som observatør.

Vedtak:
Fra Borre: Sunniva Jensen og Andreas Fæster Tønnesen.
Fra Skoppum: Mathilde Kjørum og Benedicte Clarke.
Observatør: Lena Vinje Christensen

Sak 007/16 Åpen post januar
Møtebehandling:
Brev fra Liv Brodshaug: Angående Kirkens SOS og utdeling av blomster til 85-åringer i Borre menighet.

Vedtak:
Borre menighetsråd ønsker å invitere Liv Brodshaug til å komme på et møte og informere om Kirkens SOS,
Tunsberg sitt arbeid. Dessuten ønsker menigheten å fortsette med å gi blomster til 85-åringene i menigheten.

Sak 008/16 Orienteringssaker januar 2016
Møtebehandling:
- Husstyret Borre menighetshus
Budsjettmøte.
-

Husstyret Skoppum arbeidskirke
Har hatt et positivt møte med kirkevergen. Har snakket om ting som skal følges opp i og rundt
Skoppum kirke.

-

Sokneprest/stab
Åpent hus på Borre menighetshus, orientert om dette. Informasjon om reformasjonsjubileet der
Borre kirke er plukket ut som en av tre kirker i bispedømmet. Kirkeverge, kantor og sokneprest skal

på et møte 2. februar på Bispedømmerådet.
Foreløpig regnskapsoversikt for 2015 viser et merforbruk på ca. 14.000
-

Fellesrådet
Orientering om sakslisten til møtet i fellesrådet 28. januar. Forslag om å ha med en representant til
referansegruppe for kirkerehabilitering. Forslag om at Axel Sandaas representerer Borre menighet.

For Borre menighetsråd

Carl-Ove Fæster
Sokneprest

