Referat fra møte i hovedstyret 23.mai 2013 kl. 20.00-22.00
Tilstede : Dag Aanonsen, Per Otto Øyrås,Willy Paulsen, Dagfinn Røkenes, Jorunn Mehammer,
Randi Vorhaug, Reidun Mosvold, Inge Flaat, Irene Løvdal.
Forfall: Trygve Aamlid og Ingvild Rosland.
Inge åpnet med bønn

Sak HS 23/2013:
Referat fra 19.03.2013 ble godkjent med noen rettelser og kan legges ut på
www.nedenes.normisjon.no.
Sak HS 24/2013:Informasjon fra Forsamlingsrådet.















Når det gjelder ungdomsarbeidet ser det litt lysere ut fra høsten .Arne Kjell Knutsen
har sagt seg villig til å hjelpe til en del,pluss at flere andre voksne også blir med
som ledere.
Ingvild blir med noen fredager.
Det vil bli gjort forsøk på å få til en KRIK/NUG-kveld i Nedeneshallen en gang i
måneden.
Trosopplæringstilbudet opprettholdes. Planen er at de unge selv blir med som ledere
på huset.
Planlegging av høstens program er godt i gang. Med tre ansatte er det mulig å ha
møter flere søndager. Søndagsskolen ”gjenåpnes”, og det er gledelig. Randi tar
hovedansvaret, men hun trenger flere hjelpere som kan være med. Det er viktig å
spre dette så det blir godt kjent.
Det blir færre Søndag 19.30, men i tillegg noen torsdagsmøter
”Stikk innom” blir en torsdag i mnd.
”Taize`” står på programmet, og er en litt annen form for bønnesamling enn det vi
har hatt.
På nabofesten er det beboerne i Nedenesåsen som blir spesielt innbudt
I november kommer Jens T. Johannessen, Kjetil Haga (Normisjon Grimstad) og Svein
Lilleåsen (sokneprest i Grimstad) på medlemsmøtet
Reidun og Trygve har fordelt medlemmene i grupper , som møtes i hjemmene til de
som er med i Hovedstyret.Dato for husmøter : 15.10,22.10,30.10,5.11,og 6.11
Språkskolen er i gang på torsdager. Marit Woie underviser, med hjelp av Ingvild.

Sak HS 25/2013: Informasjon fra Driftsstyret


Maling av huset går fremover, men fortsatt gjenstår en del.
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Podiet må forandres for å få plass til piano og andre instrumenter. Vi kommer tilbake
til dette, men må få satt sammen en komite som ser på hvilke forandringer som må
gjøres.
Barnehagen flytter til nye lokaler på Engene høsten 2014. Hvis det fortsatt skal
drives barnehage, må vi få en avklaring tidlig høsten-2013.Dagfinn tar kontakt med
Nita og Ørnulf Storm om de er interessert i å overta. I komiteen som skal se på
mulighetene vi har når barnehagen blir ledig , sitter:Dagfinn Røkenes, Inge Flaat,
Randi Vorhaug, Arne Kjell Knutsen. Tone Vålandsmyr vil også bli spurt om å være
med.

Sak HS26/2013: Økonomi


For å si det enkelt, bruker vi flere penger enn vi får inn. Det betyr at det må snakkes
mer om givertjeneste. Stipulert ca. 80.000-90.000 negativt avvik i prognose for hele
året.Noe høyere utgifter og noe lavere inntekter.

Sak HS27/2013: Eventuelt







Nils Harald Roland sørger for at nettverket til bedehuset blir sikret.
Vi har fått et brukt piano fra Agderstrand som skal være bedre å spille på enn det
nye vi har kjøpt. Vi må sjekke om det går an å levere tilbake. Irene snakker med
Kenneth Dahlsveen .
Vi har fått inventarliste fra Kjelleren i Kr.sand over ting som skal gis bort. Er det noe
vi har bruk for, kan vi melde fra innen 3 juni
Dagfinn kontakter Per Gunnar Riber for å gjøre klar søknad om momsrefusjon.
Vi må få oppdatert medlemslistene.

FR møtes 12 juni.
Nytt Hovedstyremøte 15 og 16 august (tur)

Ref. irene
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