Referat fra møte i hovedstyret 29.oktober 2013 kl. 19.30-21.30
Til stede : Inge Flaat, Irene Løvdal, Jorunn Mehammer, Reidun Mosvold, Willy Paulsen, Dagfinn
Røkenes, Randi Vorhaug, Dag Aanonsen og Trygve S. Aamlid
Forfall: Ingvild Rosland og Per Otto Øyrås
Randi åpnet med å lese fra Mika 7 og Salme 139: Han har kastet alle min synder i havets dyp. Deretter
felles bønn.

Sak HS 41/2013: Referat fra hovedstyremøtet 17.sept. 2013
Referat fra HS 17. sept. 2013 ble godkjent og kan legges ut på nytt, passordbeskytta område på
www.nedenesnormisjon.no.

Sak HS 42/2013: Nytt fra forsamlingsrådet
Inge orienterte.









Alpha-kurset sammen med Øyestad menighet går sin gang, men det er en del deltagere som
has slutta. Alpha-weekenden ble bytta ut med Alpha-middag.
Søndag 27.okt var det ca. 75 stk. på familiegudstjenesten ‘Søndag 17’, derav mange nye
barnefamilier. Forrige gang var det rundt 90 ! Dette gir grunn til glede og optimisme.
Nabofesten for beboere på Nedenesåsen måtte avlyses. Inge besøkte 155 husstander for å
invitere til festen. Han ble godt mottatt, men opplegget var kanskje for stort og for lite
personlig ? Programmet inneholdt dessuten ikke noe skikkelig ‘trekkplaster’, og i motsetning
til ved fjorårets fest for naboer i Påskeveien ble det ‘bare’ invitert til kveldsmat, ikke til
middag. Forsamlingsrådet vil evaluere dette.
Gruppemøtene i hjemmene om Prosessen ‘Forsamling – menighet’ er godt i gang. Inge er med
hver kveld og opplever det veldig positivt. Et foreløpig anslag er at 70 % av de innkalte
medlemmene møter på disse samlingene.
Etter oppfordring på et av gruppemøtene har Inge vært på kontoret til Øyestad menighet og
informert om prosessen ‘Forsamling – menighet’.
Tirsdags-NUG erstatta med samlinger i disippelgruppe annenhver onsdag. Her deltar også de
eldre ungdommene (18+), og de tar utgangspunkt i lederutviklingsprogrammet på
www.bibelportal.no. Så langt ser det ut til at 7-8 ungdommer blir med på dette opplegget,
mot 3-4 på det tidligere tirsdags-NUG.

Sak HS 43/2013: Nytt fra driftsstyret
Irene, Willy og Dagfinn orienterte.
-

Vi har et overskudd av gamle stoler som tar opp mye plass i kjelleren.
o Vedtak: Vi beholder 50 av de beste stolene, resten gis til en innsamling til Øst-Europa.
Dagfinn innhenter pris på å få nytt trekk på de 50 stolene vi beholder.
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-

-

-

Det har ikke vært noen respons på Dagfinns annonse på ‘Finn.no’ for det nye pianoet som skal
avhendes.
o Vedtak: Vi har ingen annen lagringsmulighet, så inntil videre blir pianoet stående
tildekket på podiet. Vi beholder annonsen på finn.no en stund til.
Det er behov for justering av prisen for utleie av bedehuset.
o Vedtak: Fra årsskiftet 2013/14 er prisen for utleie av bedehuset kr 2000, uansett hvor
mange rom som brukes. De som allerede har bestilt for 2014 vil få det for gammel
pris, dvs. kr 1500. Medlemmer betaler vanlig pris for private tilstelninger unntatt
minnestund. Ikke-medlemmer betaler også for minnestund. Inge sørger for at
www.nedenesnormisjon.no blir oppdatert med disse prisene / betingelsene.
Noen av medlemmene utmerket seg med spesielt stor innsats på dugnaden med maling av
bedehuset i vår/sommer.
o Vedtak: På medlemsmøtet 6.nov skal Irene Løvdal, Arild Johansen, Håkon Simonsen,
Per Otto Øyrås og William Henningsen hedres for sin dugnadsinnsats. Dagfinn sørger
for dette.

Sak 44/2013. Økonomi
Dagfinn delte ut økonomisk oversikt pr 25.okt og prognose for resten av året. Takket være økt
givertjeneste er nå de månedlige inntektene større enn utgiftene, men vi har ikke klart å dekke inn
etterslepet fra første halvår. Derfor ligger det fortsatt an til underskudd, men ikke verre enn det som
kunne forventes da årsmøtet i 2013 vedtok å utvide staben med Randi Vorhaug uten at dette ble tatt
med i budsjettet.
Vedtak: Hovedstyret er tilfreds med den økonomiske ‘snuoperasjonen’ som er gjennomført etter
semesterstart i august. Takken for dette går først og fremst til kasserer Marte Sivertsen som sendte ut
bekymringsmelding i sommer, formann Dagfinn Røkenes som tok meldinga på alvor og Per Gunnar
Riber som tok på seg ansvaret som ny koordinator for givertjenesten. Men alle medlemmer som har
økt sin givertjeneste fortjener også takk. Det er fortsatt behov for regelmessig informasjon og
forkynnelse om forvaltning og givertjeneste. Første anledning til dette er medlemsmøtet 7.nov.

Sak 45/2013. Barnehagen
Dagfinn orienterte.




Ferdigattest fra kommunen for barnehagelokalene i kjelleren foreligger og trenger ikke
fornyes. Det er derimot behov for nytt røykvarsleranlegg og ventilasjonsanlegg. Dette er en
investering på ca kr 100.000 som forsamlingen må ta dersom vi ønsker å fortsette å leie ut til
barnehagedrift.
Nita og Ørnulf Storm er positive til å leie lokalene under forutsetning av at de får kommunalt
tilskudd til barnehagedrift. Dette er ingen selvfølge og vurderes ut fra behovet på Nedenes.
Ørnulf er i dialog med kommunen og vil få en tilbakemelding i løpet av en til to uker.
Hovedstyrets frist 1.november må derfor forlenges noe, jf. sak 38/2013.

Sak 46/2013. Medlemsmøtet 7.nov
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Dagfinn delte ut forslag til kjøreplan. Han vil selv lede møtet. Før vi går på hovedsaken ‘Forsamling –
menighet’ vil det bli en fem minutters andakt ved Inge og deretter orienteringer fra Dagfinn om
økonomien, barnehagen og websida, bl.a. det nye passordbeskytta medlemsområdet. Han vil også
markere dugnadsinnsatsen til enkelte medlemmer i vår, jf. forrige sak.
Når vi kommer til hovedsaken, vil Dagfinn først orientere om prosessen fram til nå hvilke formaliteter
som gjelder. Her vektlegges spesielt:
 at en eventuell overgang til menighet er en vedtektsendring som i henhold til ‘Vedtekter for
Nedenes Normisjonsforsamling’ krever 2/3 flertall på årsmøtet i februar 2014 og som skal
godkjennes av regionsstyret
 at en eventuell endring vil tre i kraft fra 1.juli. 2014.
 at det, dersom forsamlingen vedtar å danne menighet, vil være opp til medlemmene å
komme med forslag til navn på menigheten. Navnespørsmålet vil bli endelig avgjort på et
medlemsmøte i april 2014.

Etter Dagfinns orientering vil Inge gi en oppsummering av spørsmål og synspunkter som er
framkommet på husmøtene. Deretter vil Kjetil Haga fra Norkirken Grimstad og sogneprestene Svein
Lilleaasen og Jens Tor Johannsessen fra Øyestad dele sine erfaringer med overgangen fra ‘IMI-huset’
til ‘Norkirken’ i Grimstad. De vil også kommentere om dette er overførbart til Nedenes / Øyestad.
I den åpne debatten etter disse innlegga vil vi spesielt utfordre følgende medlemmer som
representerer ulike generasjoner og som antas å representere ulike syn, til å si sin mening om saken:






Tor Gabrielsen (reserve: Anne Marit Berget). Dagfinn spør.
Thom Jacob Kleggetveit. Inge spør.
Ivar Vorhaug. Dagfinn spør.
Kjell Steinar Aase. Reidun spør.
Martin Bøhler (reserve Nils Harald Roland). Inge spør.

Behandlingen av saken vil bli avsluttet med en skriftlig prøveavstemning.
Festkomiteen vil sørge for bevertning på møtet.

Sak 47/2013. Ny kasserer
Anne Marit Berget kan ikke ta på seg oppgaven som kasserer når Marte Sivertsen slutter. Dagfinn
foreslo å dele oppgave i to slik at én tar ansvar for regnskapsføring og årsoppgjør, mens en annen
betaler regninger. Han hadde allerede luftet dette med henholdsvis Ørnulf Storm og Hilde Bjønnum.
Vedtak: Forslaget tiltres. Dagfinn retter en ‘offisiell’ henvendelse til Ørnulf og Hilde om de kan tenke
seg å del på kasserer-jobben.

Sak 48/2013. Annonsering
Overgangen til ukesannonser i Agderposten har ikke redusert annonseutgiftene. Siste ukesannonse
kosta kr 1580. Selv de minste annonsene for enkeltarrangement koser ca kr 500.
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Vedtak: Med unntak for hyggetreffene og spesielle arrangementer kutter vi heretter ut
avisannonsene. Inge vil informere Agderposten om dette blir for dyrt for oss. Bekjentgjøring av
arrangementene vil heretter i hovedsak bli basert på SMS.

Sak 49/2013. Eventuelt


Det ble stilt spørsmål om vi skal gi en gave til Normisjon region Agder for 2013. Mange mente
at dette måtte ses i sammenheng med våre forpliktelser for Arendal Soul Children. Saken ble
utsatt.



Neste møte i forsamlingsrådet blir 21.november kr 19.30 og i hovedstyret 4.desember kl
20.00.
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