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Kopervik 26.01.2018

Møtebok Kopervik menighetsråd 2015-2019
Møtedato: 25.01.2018
Møtetid:
kl. 18:00
Møtested: Kirken (Møterom 1)
Til stede:
Svein Magnus Munkejord, Merethe Endresen, Siri Nærum Lundberg, Elin Ørn Toskedal, Celina Valderhaug,
Kristian Støle, Bjørn Egil Hatteland, Aud Marit Utseth, Harriet Svanhild Elise Dale.
Meldt forfall:
Hild Jorunn Olsen, Erlend Endresen, Kristin Elisabeth Servan, Corneille Mugemankiko.
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.
Saker
Sak 001/18 Referatlisten 25.01.2018
Vedtak:
Referatlisten refereres og godkjennes for følgende punkt:
1. 15. Desember 2017 ble Kopervik menighetsbarnehage en del av Læringsverkstedet og
Solkollen-modellen, og barnehagens samarbeidsutvalg og styre har fratrått sine verv.
Leieinntekter fra barnehagen er redusert til kr.100.000/år. Leiejustering skjer i takt med
økning i antall barn.
2. Tall fra de tre julegudstjenestene: 13.30: 286, 15.00: 462 og 16.30: 354, tilsammen 1102.
Tallene fra senteret i 2016 ( som var det beste året på senteret) : 224, 246, 182 tilsammen:
652,
Tallene fra kirken i 2008: 290, 350, 340 til sammen 980, i 2009: 280, 340 og 260 som gir
totalt 880.
Dette tolkes som en god positiv trend.
Juledag gav ikke samme oppturen , det var ingen dåpsbarn: 101 til stede, det er ca 20
flere enn på senteret uten dåp.
3. Orientering om sak 032/17 i Karmøy kirkelig fellesråd. Se vedlegg.
4. Kirketorgets redaktør fortsetter inntil videre forutsatt at faste bidragsytere holder sine
lovnader. Menighetsrådets medlemmer er også oppfordret til å bidra med tekst og bilder.
5. Kirkekjelleren er under ferdigstillelse. Behov for ekstra lydplater er imøtekommet.
Prisoverslag for ventilasjon er bestilt.
6. Musiker til Barnegospel og Tensing er fortsatt et åpent spørsmål.
7. Cilje Solvig er tilsatt på timebasis som medhjelper i trosopplæringsarbeidet og evt annet
barne-og ungdomsarbeid.
8. Takk til Brit Rasmussen som er villig til å gjøre dugnad som menighetens
frivillighetskoordinator.
9. Kirkekoret tar pause fram til 21.februar 2018.
10. Melding om sak til MR: Bruk av midler fra salget av barnehagen.

Sak 002/18 Utleie til Roverkongress.
Vedtak:
Vedtaket er enstemmig med unntak av kulepkt 4 som ble vedtatt mot to stemmer.
Forespørsel fra Kfuk-kfum Speider sin Rovernemnd om leie av Kopervik kirke til møtevirksomhet,
bespisning og overnatting i forbindelse med kongress 9-11 feb. 2018 imøtekommes på følgende
vilkår:
 Det oppnevnes minst to personer som brann- og evakueringsansvarlig. Disse informeres
vedr branninstruks /evakueringrutine og gis nødvendig opplæring i det tekniske anlegget.
 Minst 2 personer ivaretar døgnkontinuerlig brannvakt.
 Kirkehuset forlates i den stand det var i ved arrangementets start.
 Pris for leie settes til kr 15.000
Spørsmål om bruk av kirken til overnatting og pris for evt overnatting tas opp til prinsipiell drøfting i
et senere møte.

Sak 003/18 Menighetens årsmøte 2018
Vedtak:
Menighetsmøte/menighetens årsmøte avholdes søndag 4 mars 2018, kl.12.30.
MR er arrangementskomite
Program:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for 2017
Menighetens strategiplan
Livet i ny kirke
Takk til utallige, trofaste, frivillige medarbeidere

To navngitte referenter spørres.

Sak 004/18 Henvendelse vedr oppmerksomhet til frivillig medarbeider
Vedtak:
Menigheten har utallige, trofaste frivillige medarbeidere. Disse blir hedret med en årlig
medarbeiderfest. De vil også få spesiell takk på årsmøtet. Videre vil frivillige bli hyllet i
menighetsbladet.
Det sendes en takk for denne henvendelsen fra Kopervik menighetsrådet.

Sak 005/18 Strategisamling 2018
Vedtak:
Strategisamling med menighetsråd og stab gjennomføres torsdag 05.april, kl.18.30-21.00.
Plan for samlingen behandles i MR.

Sak 006/18 Fasteaksjon 2018. Arbeidsplan
Vedtak:
Til innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp 20.mars 2018 foreslås følgende arbeidsfordeling:


Oppdatering av kart og ruter (forhåndsarbeid)
Klargjøring av bøsser (forhåndsarbeid)
 Utregistrering fra kl.16.30
 Innregistrering fra kl.18.30

Staben (Kristian)
Staben
Siri, Bjørn Egil, Elin
Merethe, Erlend



Kjøkkentjeneste



(Møt kl. 18.00)

Opptelling av penger (ca kl.18.30)

Celina
Corneille
Kristian
Hild Jorunn
Aud Marit

Levering av ca 250 boller eller annen gjærbakst: (30 boller/pers)
Konfirmantene blir bedt om å komme kl.17.00. Sjåførene møter samtidig for gjennomgang av rutene
(Kristian)
Registrering av bøsser skjer etter hvert som konfirmantene kommer.
Medhjelpere som skal delta i registreringen, møter kl.16.30.

Sak 007/18 Planlegging av orgelinnvielse
Vedtak:
I forbindelse med orgelinnvielsen 10.juni 2018 oppnevnes det en plangruppe som, i samarbeid
med kantor, tar ansvar for program og invitasjon til gjester. MR har ansvar for praktisk
gjennomføring.

Sak 008/18 Mandat for husgruppene
Vedtak:
Det utarbeides mandat for husgruppene. Menighetsrådets vedtak distribueres til alle grupper med
oppfordring om å utarbeide forslag til eget mandat.

For Kopervik menighetsråd 2015-2019

Inger Marie Dagsland
Adm.leder

