Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

16.02.2016
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Hilde Nornes, Frode Magnar Andersen, Morten Sæthern, Ellen Langeland Gjerde, Gunnar Rio, Eldrid B.
Folkeson (sak 10/16), Lars Kristian Holme, Eirin Rasch Holen.
Tonje Røgeberg (undervisningsleder) sak 10/16.
Meldt forfall:
Christine Krüger, Lars Erik Ulvund, Trond Fykse Tveit, Nils Atle Berge.

Saker
Innkalling og møtebok fra forrige møte ble godkjent
Husk å melde i fra om du kommer eller ikke i god tid før møtet. Dette meldes direkte til menighetsrådets
leder.
Sak 010/16 Budsjettforslag - Budsjett 2016
Møtebehandling:
Undervisningsleder Tonje Røgeberg var til stede under behandlingen i forbindelse med forslag om endringer
av konfirmantopplegget.
Samtale rundt menighetens økonomi. Menighetsrådet ønsker en bedre oversikt. Dette vil man få svar på ved
godkjenning av årsregnskap 2015 som skal behandles på møtet 10. mars. Der vil også økonomikonsulent
Reidun Bjune være tilgengelig for spørsmål og oppklaringer.

Vedtak:
MR går inn for å støtte konfirmantarbeidet med de midler som er nødvendig for at vårens konfirmantleir
avvikles som normalt og at konfirmantleir fra kullet 2016/2017 legges til oktober. Beløpet trekkes fra
dips.fond Budsjettforslag alternativ 2 m/bibler godkjennes.

Sak 011/16 Oppfølging av givertjenesten for Sentrumskirken
Møtebehandling:
Oppdatering på hva som er gjort. Spørre Sissel Vea Eggen og Trond Tveit om de kan jobbe videre med
saken. Menighetsrådet venter på tall fra Stiftelsen om hvordan situasjonen er.
Menighetsrådet sender et brev til styret for Lillåssenteret for å få vite status på nedleggelsen av stiftelsen
Lillåssenteret. Nestleder utarbeider brev til styret på vegne av menighetsrådet der styret innkallelse til
menighetsrådets møte 25. mai.

Vedtak:
Saken følges opp igjen på neste møte.

Sak 012/16 Elektronisk selvbetjeningsløsning
Møtebehandling:
Menighetsrådet gikk i gjennom høringen og vedtar å sende høringsuttalelse.

Vedtak:
Horten menighetsråd gir uttalelse i høringen og ber soknekonsulenten om å sende dette inn til Kirkerådet
innen høringsfristen 7. mars.
Høringsspørsmål 1:
Støtter høringsinstansen Kirkerådets forslag om å åpne for elektronisk selvbetjeningsløsning for
utmelding av Den norske kirke?
Svar: Ja, men utmeldingen må bekreftes før utmeldingen er gyldig. Felt med årsak til utmelding. Dette feltet
kan men må ikke besvares.

Høringsspørsmål 2:
Støtter høringsinstansen Kirkerådets forslag om å åpne for elektronisk selvbetjeningsløsning for
innmelding i Den norske kirke?
Svar: Ja
Høringsspørsmål 3:
Har høringsinstansen synspunkter på utkastet til ny forskrift?
Svar: Forskriften tar ikke fullt ut konsekvensen av at man velger en elektronisk løsning. Forskrifiten bør
skrives på nytt og ikke bare justeres. Ny Innledning i forskriften som forklarer at man bli medlem i Dnk ved
dåp. Ser behov for en modernisering. Forskriften må inneholde et punkt hvor det står at inn/utmelding kan
skje elektronisk i tillegg til på gammel måte.

Sak 013/16 Felles møte mellom MR og stab - 6. mars
Møtebehandling:
Temaer for møtet.
Lære hverandre å kjenne. Viktig!
Verdier og visjoner.
Ungdomsarbeid, hva gjør vi.
Hva gjør vi med det.
Gudstjenestene. Hvordan fungerer det.
Det sendes en egen påminnelse invitasjon til MR og stab med påmeldingsfrist 4. mars.

Sak 014/16 Utarbeidelse av årsrapport for 2015
Møtebehandling:
Menighetsrådets leder har ansvar for å utarbeide rapporten og arbeidet er i gang. Må foreligge til årsmøtet.

Sak 015/16 Åpen post - februar 2016
Møtebehandling:
Kirkekaffe. Anne Cathrine Menes Ulvund utfordres til å finne noen til en kirkekaffegjeng.

Sak 016/16 Orienteringssaker februar -16
Møtebehandling:
Om ansettelsesprosessen til ny kapellan. Ansettelse i bispedømmerådet 2. juni. Kvinner oppfordres til å søke.
AU datoer.
Felles møte 10. mars. Viktig at vi har et kort menighetsrådsmøte i tillegg til plenumsdelen.

For Horten menighetsråd

Frode Magnar Andersen/Hilde Nornes
Sekretærer

