Referat fra Årsmøte i Nedenes
Normisjonsforsamling
Torsdag 14. februar 2013 kl. 19.00

Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 48 medlemmer med
stemmerett.
Per Gunnar Riber ønsket velkommen og Inge Flaat holdt andakt.
Deretter ble årsmøtet satt.

Sak 1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
Innkallinga ble godkjent. Per Gunnar Riber ble valgt som møteleder og Trygve S. Aamlid som
referent.

Sak 2. Årsmelding for 2012.
Årsmeldinga for hovedforsamlingen ble lest opp av Per Gunnar Riber. Den kom igjen
kommentarer eller spørsmål.
Vedtak: Årsmeldinga for hovedforsamlingen enstemmig godkjent.
Fordi årsmeldingene fra undergruppene ‘Familiesang’, ‘Babysang’, ‘Småbarnstrall’ og
‘Takknemlighetstrimmen’ ved en feil var uteglemt fra i sakspapirene som var sendt ut før
årsmøtet, ble disse også opplest. I likhet med årsmeldingene fra de andre undergruppene
skulle de ikke godkjennes av årsmøtet, men de fikk alle akklamasjon.
Ingvild Rosland orienterte om arbeidet i Nedenes Ungdomsgruppe (NUG). Fra sommeren 2012
har NUG samlinger hver tirsdag og annenhver fredag. Det er en liten, men fast gruppe som
samles til trosopplæring på tirsdagskveldene. En fredag i måneden er det NUG-kveld med
program og en fredag i måneden er det kafékveld. Det er behov for flere voksne som kan
hjelpe til på disse fredagskveldene.

Sak 3. Økonomi – hovedforsamlingens driftsregnskap for 2012.
Per Gunnar Riber og revisor Anne Marit Berget orienterte.
Det kom følgende kommentarer/spørsmål:
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Det er misvisende at ‘Omsorgsnettverket’ står oppført med utgifter, men ikke
inntekter. Per Gunnar Riber forklarte at inntektene er inkludert i hovedforsamlingens
kollekter. I praksis går ‘Omsorgsnettverket’ i null.



Det er behov for å øke givertjenesten. Det forkynnes for lite om tienden.
Per Gunnar Riber svarte at Hovedstyret er opptatt av dette. Foran årsmøtet var det
trykt opp 20 skjema for registering av nye givere / utvidelse av beløp, og han
oppfordret årsmøtedeltakerne til å benytte disse.



Hovedforsamlingen bør ikke spare verken på annonsering i avisene eller på trykking
/ distribusjon av programmer i postkassene. Begge deler er viktig for å få med nye.
Inge Flaat og Per Gunnar Riber svarte at annonsering nå blir samlet i en ukesannonse
der det ikke nødvendigvis fortelles så mye om programmet på de ulike samlingene.
Det er ingen planer om ytterligere reduksjon i annonseringa. Inge Flaat sa at han
hadde sett en bedring i frammøtet etter at han hadde begynt å sende ut SMS foran
samlingene.

Vedtak: Regnskapet for 2012 enstemmig godkjent
Per Gunnar Riber overrakte blomster til kasserer Marte Sivertsen og takket for at hun vil
fortsette ett år til. Han gikk også gjennom hovedforsamlingens budsjett for 2013 og
bemerket spesielt at det er avsatt penger til utendørs maling i 2013.

Sak 5. Medlemskontingent
Hovedstyrets forslag var å øke medlemskontingenten fra 100 til 200 kr pr år. Økningen
gjelder formelt sett fra 2014, men medlemmene ble oppfordret til å gi et tilsvarende beløp i
gave for 2013.
Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 5. Valg
I samsvar med hovedstyrets (= valgkomiteens) innstilling ble følgende valgt ved
akklamasjon:








Dagfinn Røkenes som leder av hovedstyret og medlem i forsamlingsrådet for ett år.
Jorunn Mehammer som medlem i hovedstyret og driftsstyret for to år.
Willy Paulsen som medlem i hovedstyret og driftsstyret for to år.
Dag Aanonsen som medlem i hovedstyret og driftsstyret for to år.
Per Otto Øyrås som varamedlem i hovedstyret og driftsstyret for ett år
Marte Sivertsen som kasserer for ett år.
Anne Marit Terjesen Berget og Ørnulf Storm som revisorer for ett år.
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Sak 6. Ansettelse av Randi Vorhaug i 20 % stilling som ‘Barne- og familieleder’
Hovedstyrets begrunnede forslag om å ansette Randi Vorhaug som ‘Barne- og familieleder’
var sendt ut med sakspapirene til Årsmøtet. Randi Vorhaug innledet med å oppfordre
medlemmene til å være ærlige og si sin mening på årsmøtet, ikke etterpå. Deretter forlot
Randi og Ivar Vorhaug møtet under behandling av saken.
Inge Flaat innledet debatten med å vise til at forsamlingen trenger rekruttering av unge
familier. Vi har i dag nesten ingen medlemmer i aldersgruppa 25-40 år. Dermed har vi heller
ingen rekruttering av ledere til barnearbeidet. Hvis vi ikke klarer å få med unge familier vil
undergruppene forsvinne sakte men sikkert. Et første symptom er søndagsskolen som nå er
innstilt på grunn av ledermangel, ikke på grunn av for få barn.
Per Gunnar Riber understreket at forslaget var å ansette Randi Vorhaug på samme vilkår som
Inge Flaat og Ingvild Rosland, dvs. at Normisjon region Agder har arbeidsgiveransvaret.
Trygve S. Aamlid sa at ansettelse av Randi Vorhaug innebærer en samordning av oppgavene
mellom alle de tre ansatte. Hvis Randis ansettes må Forsamlingsrådet / Hovedstyret går
gjennom stillingsinstruksene på nytt. Personlig uttrykte han håp om at dette kunne åpne for
mer musikkarbeid i forsamlingen.
Flere av medlemmene støttet Hovedstyrets forslag og mente at ansettelse av Randi Vorhaug
var en strategisk beslutning som ville gi større ledergruppe, bedre kontinuitet og mulighet
for å vinne flere for Jesus. Men noen uttrykte bekymring for økonomien. Ansettelse av
Randi Vorhaug i 20% stilling innebærer en årlig merkostnad på ca kr 100.000, og dette kan
bli ‘tungt’ når vi fra sommeren 2014 samtidig mister inntektene fra barnehagen. Andre
presenterte regnestykker som viste at dette betyr veldig liten økning i det enkelte medlems
givertjeneste hvis alle bidrar.
Det kom forslag om å gjøre ansettelsen midlertidig. Først ble ett år foreslått, men senere
ble forslaget endret til ‘to års prosjektstilling’.
Forsamlingen gikk til skriftlig avstemming om følgende tre forslag:
1. Randi Vorhaug ansettes i 20% prosjektstilling for to år.
2. Randi Vorhaug ansettes i 20% stilling på ordinære vilkår (Hovedstyrets forslag)
3. Randi Vorhaug ansettes ikke.
Avstemningen viste 5 (fem) stemmer for forslag 1, 42 (førti-to) stemmer for forsalg 2 og 1
(én) stemme for forsalg 3.
Årsmøtets vedtak ble dermed:


Randi Vorhaug ansettes i 20% stilling på ordinære vilkår (Hovedstyrets forslag).
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Sak 6. Orientering / drøfting om Nedenes Normisjon som forsamling eller menighet
Inge Flaat innledet om den bibelske forståelse av menighetsbegrepet, om den kraftige
tilbakegangen i antall Normisjonsforeninger og om Norsmisjons mål om danne nye
menigheter. Han viste til avtalen mellom Den Norske Kirke og Normisjon om
menighetsdannelse og understreket at det ikke er snakk om å danne et eget trossamfunn. På
kort sikt vil den eneste tydelige forskjellen i forhold til dagens praksis være at det åpnes for
dåp på bedehuset. Navnespørsmålet – om et skal hete ‘Norkirken Nedenes’, ‘Nedenes
Normisjonsmenighet’ eller et annet navn er en sak for seg sjøl og noe vi må komme tilbake
til dersom vi bestemmer oss for å gå over fra forsamling til menighet.
Fra Forsamlingsrådet fortalte Per Gunnar Riber og Trygve S. Aamlid at de begge hadde blitt
overbevist om at det ville være riktig for Nedenes Normisjon å definere seg om menighet
med et helhetlig tilbud. Det tidligere konseptet med gudstjeneste i kirka på søndagen og
bedehusemøte om kvelden fungerer ikke lenger. Nedenes Normisjon må være villig til å
utvikle seg for at flere skal bli frelst.
Flere av medlemmene uttrykte sin støtte til Forsamlingsrådets tanker og viste til at Nedenes
bedehus i mange år har vært deres åndelige hjem. Noen syntes det var inkonsekvent at vi
ikke også skulle ha konfirmasjon på bedehuset. Til dette svarte Inge Flaat at ingenting er
bedre enn om vi kan få med så mange unge familier at det blir naturlig og praktisk med
konfirmasjon på bedehuset.
Fra flere hold ble det understreket at dette ikke er en hastesak, men at den krever
modning. Dette understreker med Hovedstyrets tidsplan, som legger opp til en grundig
drøfting av saken på medlemsmøter, først i april og så til høsten. Et eventuelt vedtak kan
tidligst fattes på årsmøtet i 2014.

Avslutning
Den nyvalgte leder i hovedtyret, Dagfinn Røkenes avsluttet med takke for tilliten og
overrekke blomster til forsamlingens tre ansatte, Inge, Ingvild og Randi.
Deretter lyste Inge Flaat velsignelsen før årsmøtet ble hevet kl 22.15.
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