Referat fra Årsmøte i Nedenes
Normisjonsforsamling
Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00

Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med
stemmerett.
Forsamlingsleder Inge Flaat ønsket velkommen og holdt andakt over 1. Kor 1, 1-4. Han
framhevet spesielt det store antall ikke-medlemmer som er innom bedehuset. Han
oppfordret medlemmene til å slutte opp om ‘Søndag 17 slik at de kan bedre kjent med alle
disse nye.
Deretter ble årsmøtet satt.

Sak 1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
Innkallinga ble godkjent. Dagfinn Røkenes ble valgt som møteleder og Trygve S. Aamlid som
referent.

Sak 2. Årsberetning for 2013
Årsmeldinga for hovedforsamlingen ble lest opp av Dagfinn Røkenes. Han gikk også
summarisk gjennom årsberetningene fra de ulike undergruppene.
Det kom følgende kommentarer til hovedforsamlingens årsberetning:



Småfellesskapene burde ha vært nevnt
Bønnemøtene burde vært nevnt under ‘Hovedforsamlingens arrangementer’ i stedet
for under ‘Evaluering og framtidsutsikter’

For øvrig var det ingen kommentarer eller innvendinger mot årsberetningen.
Vedtak: Årsberetningen for hovedforsamlingen enstemmig godkjent ved akklamasjon
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Sak 3. Økonomi – hovedforsamlingens regnskap for 2013 og budsjett for 2014
Dagfinn Røkenes viste en ‘kortversjon’ av regnskap og budsjett ‘på veggen’ og kommenterte
postene.
Det kom følgende kommentarer/spørsmål som ble besvart av Dagfinn Røkenes, Marte
Sivertsen (avtroppende kasserer) og Anne Marit Terjesen:


Hvorfor kom det inn mindre medlemskontingent enn budsjettert ?
Svar: Det skyldes at mange hadde betalt medlemskontingent etter gammel sats, kr
100, før årsmøtet 2014 vedtok å øke kontingenten til kr 200.



Ble det ikke betalt ut noen godtgjøring til ekstern pianist/musiker i 2013 ? Svar: I
noen tilfeller har innleid pianist frasagt seg godtgjøring. Ellers er denne godtgjøringa
tatt med i posten ‘Reiseutgifter/lønn’.



‘Omsorgsnettverket’ står oppført med utgifter, men ikke inntekter. Svar: Inntektene
fra omsorgsnettverkets medarbeiderfest er tatt med under hovedforsamlingens
kollekter.

Vedtak: Hovedforsamlingens regnskap for 2013 enstemmig godkjent ved akklamasjon.
Budsjettet for 2014 med en balanse på kr 932.000 ble tatt til orientering.

Sak 4. Valg
I samsvar med hovedstyrets (= valgkomiteens) innstilling ble følgende valgt ved
akklamasjon:







Nils Harald L. Roland som medlem i hovedstyret og forsamlingsrådet for 3 år
Åge Jenssen som medlem i hovedstyret og forsamlingsrådet for 3 år
Reidun Mosvold som medlem i hovedstyret og forsamlingsrådet for 1 år
Trygve S. Aamlid som varamedlem i hovedstyret og driftsstyret for 1 år
Anne Marit Terjesen og Nils Harald L. Roland som revisorer for 1 år

Nils Harald L. Roland spurte om et medlem av hovedstyret også kan være revisor. Det kom
ikke fram innvendinger mot dette.
------------
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Etter valget var det en halvtimes pause med god servering fra festkomitéen. Komitéens
medlemmer Marte Kristensen, Wenche Paulsen, Kirsti Lunden Jenssen og Ragnhild Øyrås
(ved Per Otto Øyrås) fikk overrakt blomster som takk for innsatsen. Etter pausen fikk også
de avtroppende styremedlemmene Randi Vorhaug og Per Otto Øyrås, forsamlingsleder Inge
Flaat, ungdomsarbeider Ingvild Rosland, avtroppende kasserer Marte Sivertsen og revisor
Anne Marit Berget overrakt blomster av hovedstyrets leder.

Sak 5. Nedenes Normisjonsforsamling – overgang til kirke / menighet
Dagfinn Røkenes leste opp hovedstyrets innstilling, der det forslås en vedtektsendring slik at
Nedenes Normisjon definerer seg selv som menighet. Han åpnet for innlegg fra salen.
 Ivar Vorhaug støttet overgang til menighet som en viktig del av strategien med å få
med unge familier som vil ha ‘alt på ett sted’.
 Arne Kjell Knutsen gikk imot menighetsdannelse, bl.a. fordi det vil kreve mer
ressurser til gudstjenester i høytidene, begravelser, konfirmasjon m.m.
 Marit Woie spurte om ikke menighetsdannelse vil virke splittende blant de kristne på
Nedenes. Trygve S. Aamlid repliserte at han trodde at en menighetsdannelse ville
avklare roller og åpne for samarbeid mellom likeverdige partnere.
 Per Gunnar Riber spurte om hovedstyret hadde satt seg inn i motargumentene mot
menighet. Dagfinn Røkenes og Trygve S. Aamlid svarte at motargumentene var kjent
fra husmøtene og medlemsmøtet sist høst. Et motargument har vært at medlemmer
som i dag tilhører menigheter utenfor Den norske kirke kan finne det vanskelig å
være med på en ny menighetsdannelse. Et annet motargument har vært at det kan
virke som vi ‘skummer fløten’ hvis vi danner menighet, men likevel lar oss betjene av
Den norske kirken.
 Dag Aanonsen viste til Arendal Normisjon som hadde gitt opp å danne egen menighet.
Han ønsket (i stedet) større samarbeid mellom Normisjonsforeningene i Arendalsområdet.
 PÅ vegne av seg selv og Nils Harald L. Roland (forsamlingens yngste medlemmer ?)
mente Martin Bøhler at vi allerede nå fungerer som en menighet og bør ta
konsekvensen av dette. I praksis vil det merkes liten endring i den daglige driften.
Det er ikke avgjørende om vi i første omgang ikke har ressurser til å ha konfirmasjons
og gudstjenester i høytidene.
 Øyvind Larsen sa at en eventuell menighet må bygges i bønn. Han etterlyste bedre
oppslutning om bønnemøtene og var i tvil om hva han ville stemme.
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 Gerhard F. Woie framhevet at Nedenes Normisjon allerede er en menighet i
nytestamentlig forstand. Han støttet at vi må få formalitetene på plass slik at vi kan
‘være det vi er’.
 Dagfinn Røkenes viste til Sandefjord Normisjon som har dannet egen menighet og
opplevd vekst.
 Inge Flaat sa at vi ikke må la avgjørelsen være preget av følelser. Han viste til at
menighetsdannelse er i samsvar med Normisjons strategi.
 Åge Jensen støttet forslaget om å danne menighet og mente ‘Norkirken Nedenes’
ville være et flott og framtidsretta navn.
 Håkon Simonsen ønsket å fjerne ordet ‘videre’ i vedtektenes nye § 3, tredje linje.
Han mente også det var nødvendig å se på ordlyden i de andre paragrafene. Dagfinn
Røkenes støttet forsalget om å fjerne ordet ‘videre’ og påpekte også at det var en
feil i § 7 der ‘forsamlingsråd’ skal byttes ut med ‘hovedstyre’ i første linje. Trygve
Aamlid sa at det ikke var hovedstyrets intensjon å gå i detalj gjennom §§ 4-10, der
ikke er foreslått noen endring bortsett fra utbytting av ‘forsamling’ med ‘menighet’,
‘forsamlingsleder’ med ‘pastor’ og ‘ACTA-arbeider’ med ‘ansatte’.

Etter dette gikk årsmøtet til skriftlig votering om Hovedstyrets forslag. Før avstemningen ble
det klargjort at det vil kreves 2/3 flertall og at blanke stemmer ikke vil bli regnet med når
det skal avgjøres om dette flertall er oppnådd eller ikke.
Voteringen viste at av 47 avgitte stemmer var 37 for hovedstyrets forslag og 10 mot
hovedstyrets forslag.
Forsamlingen har dermed med 2/3 flertall fattet følgende vedtak:



Vedtektsendringen med unntak av navn på menigheten vedtas med virkning fra
1.august 2013.
Navnet på menigheten legges fram på medlemsmøte våren 2014 og vedtas på et
senere tidspunkt, senest på ordinært årsmøte 2015

Annonsering av møter
Det var ikke kommet inn forslag til andre vedtak på årsmøtet, men Ivar Vorhaug hadde på
forhånd bedt om ordet. Han oppfordret hovedstyret til å revurdere vedtaket om å kutte ut
annonsering i Agderposten. Han viste at han hadde fått flere spørsmål fra folk utenfra som
lurte på om det ikke lenger var møter på bedehuset. Agderposten har dessuten nylig gått ut
med tilbud om 40 % rabatt til lag og foreninger.
Oppfordringa ble støtta av Arne Kjell Knutsen. Han hadde snakket med fork som hadde
inntrykk at Nedenes Normisjon nå har gått over til bare å arrangere hyggetreff for eldre.
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Dagfinn Røkenes sa at hovedstyret ville ta disse synspunktene med vurdering av
forsamlingens/menighetens framtidige PR strategi.

Avslutning
Årsmøtet ble avsluttet kl 22.20 ved at Inge Flaat lyste velsignelsen.
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