Referat fra ekstraordinært årsmøte og
medlemsmøte tirsdag 3. juni 2014
kl. 19.00-21.30
Møtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det deltok 37 medlemmer med stemmerett.
Hovedstyrets formann Dagfinn Røkenes ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for
det ekstraordinære årsmøtet, nemlig at kreves årsmøtevedtak for å endre vedtektene slik
at den nye menigheten kan få et offisielt navn. En del av dagens møte skulle også være et
ordinært medlemsmøte der det skulle orienteres om menighetens økonomi og drøftes hva
som skal gjøres med kjellerlokalene når barnehagen slutter.
Inge Flaat holdt andakt over Apgj. 2 og Hebr. 10,25: ‘La oss ikke holde oss borte når
menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det
så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg’. Inge minte om at vi som kristne bare kan
fungere i fellesskap og at det er et mål å øke gjennomsnittlig frammøte på gudstjenestene
fra 40 til 60.

Ekstraordinært årsmøte
Sak 1: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
I den skriftlige innkallinga var dato for årsmøtet satt til 27.mai, men på grunn av
begravelse/minnestund for Anne Marit Berget var det i SMS og via telefon meddelt at
møtedato måtte endres til 3.juni. Ingen av de frammøte hadde noe å utsette på dette.
Dagfinn Røkenes ble valgt til møteleder og Trygve S. Aamlid til referent.

Sak 2. Navnet på vår nye menighet
Møteleder la fram hovedstyrets innstilling, som også hadde stått i innkallingen:

Nytt navn på menigheten skal være NORKIRKEN Nedenes og dette innarbeides
samtidig i vedtektene for menigheten. Profilnavn skal være NORKIRKEN, som kan
benyttes alene som f.eks. på skilt, program o.l., evt. med tillegg Nedenes når det
vurderes nødvendig. Grafisk profil, skrifttyper o.l. skal benyttes som for øvrig i
Normisjon.
Hovedstyrets forslag fikk allmenn tilslutning og det framkom ingen motforslag. Det var
enighet om å droppe ‘Nedenes’ som undertittel ved profilering på veggen. Det ble også
påpekt at web-adressen til den nye menigheten ikke skal endres:
(www.nedenes.normisjon.no)
Enstemmig vedtak ved akklamasjon: Hovedstyrets forslag tiltres: Navnet på den nye
menigheten skal være NORKIRKEN Nedenes.

Etter dette ble årsmøtet hevet og vi gikk over på medlemsmøte.

Sak 1: Generell info fra hovedstyret







Dagfinn Røkenes orienterte om økonomien. Pr 1.mai var regnskapet i balanse, og
omtrent som budsjettert.
Per Gunnar Riber orienterte om givertjenesten. Det er ønskelig å få med flere. Pr
dato bidrar 20 % av medlemmene med 80 % av menighetens inntekter. Ivar Vorhaug
oppfordret alle medlemmer til å øke sitt giverebeløp i samsvar med lønnsøkningen
siste år (for de fleste rundt 3.5 %).
Inge Flaat orienterte om organiseringa av de ansatte. Inge Flaat, Ingvild Rosland og
Randi Vorhaug vil heretter utgjøre et pastorteam med ‘flat strukur’. Dette vil bl.a.
gjøre det enklere å rekruttere flere/nye ansatte, når det måtte bli aktuelt. Den nye
organiseringa eller bruken av ordet ‘pastor’ medfører ingen lønnsøkning for de
ansatte.
Flere nevnte at det er viktig å rekruttere nye medlemmer, ikke minst blant de eldre
som går på seniortreffene.

Sak 2: Barnehagelokalene i underetasjen.
Dagfinn Røkenes orienterte. Arendal kommune har sagt opp leieavtalen om barnehagen.
Ørnulf og Nita Storm har meddelt at det ikke er aktuelt for dem å utvide sin private
barnehage med en avdeling i Norkirken, da de ikke vil få støtte til dette fra Arendal
kommune.
Vi diskuterte, delvis i plenum og delvis i grupper, om vi trenger arealet sjøl eller om det
kan være aktuelt med annen utleie for å få inntekter. De fleste synes å mene at vi trenger
arealet sjøl, og at vi kan klare de økonomiske forpliktelsene dette innebærer ved å øke
givertjenesten. Muligheten for barnekirke ble nevnt.

Sak 3. Tidspunkt for søndagsgudstjenestene
Gruppene ble også bedt om å diskutere optimalt tidspunkt for søndagsgudstjenestene til
høsten. Inge Flaat hadde på forhånd gjennomført en SMS-rundspørring, der 15 av 30 hadde
svart at de ønsket en veksling mellom formiddags- og ettermiddagsgudstjenester, 4 at de
ønsket alle gudstjenestene om ettermiddagen, og 11 at de ønsket alle gudstjenestene om
formiddagen.
Svarene fra gruppene gikk i favør av formiddagsgudstjenester. De fleste ønsket kl 11.00 i
stedet for kl 10.30. Særlig i vårmånedene med lange lyse kvelder bør ettermiddagsgudstjenester kl 17.00 unngås, og da kan det også være aktuelt å framskynde
formiddagsgudstjenestene fra kl 11.00 til kl 10.30.

Sak 4. Eventuelt
En av gruppene tok opp at de er altfor få som hjelper til med vaskinga på huset. Noen
foreslo at Driftsstyret skulle sette opp en vaskeliste som inkluderer alle medlemmer, og at
de som ikke kan vanske eventuelt får kjøpe seg fri fra denne lista. Andre menigheter har
slike ordninger. Men det var også mange som advarte mot dette, da noen ikke har helse til
å vaske og i stedet bidrar på andre måter.
Vedtak: Driftsstyret jobber videre med saken.

Møtet ble avsluttet ved at Inge Flaat lyste velsignelsen.

