PROTOKOLL FRA MØTE I AVERØY KIRKELIGE FELLESRÅD
ONSDAG 21. MARS 2018 KL.19.00 PÅ KIRKEKONTORET.
Tilstede:

Kornstad menighetsråd:

Kvernes menighetsråd:

Torbjørn Aae
Judit Hjertvik
Eva Mari Henden
Martin Roald Waagen
Ingen

Kommunal representant:
Geistlig representant:
Kirkeverge (sekretær)

Ivar Aae
Sigurd Haugen
Kristian Futsæter

Bremsnes menighetsråd:

Meldt forfall:

Liv Jorun Mork (KV), og vara Øystein Klakegg
Halvor Nedal (KV) avglemt, vara ikke innkalt
Ann-Kristin Sørvik (komm. repr.)

Sak 8.18

Godkjenning av innkalling, samt protokoll fra møte 7. februar 2018

Kirkevergens innstiling:
Møteinnkallingen, samt protokoll fra møtet 7. februar godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen, samt protokoll fra møtet 7. februar godkjent.

Sak 9.18

Godkjenne fellesrådets regnskap for 2017

Regnskapet for 2017 er sluttført og avstemt, og viser et samlet mindreforbruk på kr. 165.751 innefor
fellesrådets ansvarsområde (1000, 1010, 1020).
Tallene fordeler seg slik:
1000
1010
1020
1100
1200
1400

Fellesrådet
Gravstellavtaler
Blomsterfond
Trosopplæringen
Konfirmantunderv.
Kirkemusikalsk arbeid

mindreforbruk
merforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk

168.841
5.340
2.250
10.046
26.586
797

Mindreforbruket er større enn tidligere signalisert, pga. etterberegnet refusjon av sykepenger som
gjelder 2017. Investeringsregnskapet er saldert mot lånekontoen som står i balansen. Enkelte
vedtatte budsjetterte tall kan være overskredet, men samlet er vi innenfor budsjettet for 2017. Evt.
vesentlige budsjettoverskridelser på de ulike budsjettsummene vil bli kommentert i årsberetningen.
Kirkevergens innstilling:
Fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse godkjennes som fellesrådets endelige
regnskap for 2017, under forutsetning av godkjent revisjon
Vedtak:
Fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse godkjennes som fellesrådets endelige
regnskap for 2017, under forutsetning av godkjent revisjon

Sak 10.18

Godkjenne fellesrådets årsmelding for 2017 (vedl. 3)

Årsmeldingen gir en beskrivelse av fellesrådets sammensetning, oppgaver, aktivitet og økonomi. I
tillegg gir den en vurdering av driftsforholdene. Godkjent årsmelding signeres av fellesrådet på
møtet.
Kirkevergens innstilling:
Årsmeldingen for 2017 godkjennes
Vedtak:
Årsmeldingen for 2017 godkjent med de endringer som fremkom i møtet

Sak 11.18

Evaluering av Averøy blomsterfond

Ordningen med Averøy blomsterfond ble opprettet høsten 2017 som en prøveordning for 3 år. Folk
har ikke stått i kø for å gi, så ordningen ser ut til å trenge noe tid på finne sin plass. Ved de fleste
begravelser har avdøde eller pårørende ønske om minnegave til et bestemt formål, og det vil derfor
være mindre aktuelt å gi til blomsterfondet ved slike anledninger. Blomsterfondet ble tilgodesett med
(direkte) minnegave ved en begravelse i høst. I tillegg har restsaldoen på noen avsluttede
gravstellkonti gått til blomsterfondet etter ønske fra fester. Saldo pr 31.12.17 er kr 2.278,04, og hele
beløpet gjelder Bremsnes kirkegård.
Kirkevergens innstilling:
Ordningen videreføres, men ulike tiltake bør vurderes iverksatt
Vedtak:
Ordningen videreføres, og det iverksettes tiltak for å gjøre ordningen bedre kjent.

Sak 12.18

Behandle innspill om flytting av bautaen på Kvernes

Indre Vel har gjort en henvendelse til fellesrådet om å få flyttet bautaen som er reist etter krigen.
Bautaen står plassert nedenfor Stavkirken mot veien, og har en flott plassering. Indre Vel er opptatt
av at endringer av veier og kommunikasjonsmidler opp gjennom årene gjør at bautaen står utenfor
allfarvei, og den gis derfor ikke den oppmerksomhet som saken den representerer, fortjener. De
ønsker at bautan flyttes nærmere der kirkebesøkende og turister passerer slik at bautaen kan
komme mer til sin rett. På Kornstad er bautaen flyttet på 1990-tallet av samme årsak.
Kirkevergen har bedt om Kvernes menighetsråd sitt syn på saken og vil avvente innspill fra dem.
Dersom menighetsrådet går for flytting, vil kirkevergen kontakte kommunen for vurdering av saken
og finansiering av tiltaket. Arkeologiske undersøkelser mht. graving for ny plassering må påregnes.
Kirkevergen har ingen prinippielle innvendinger for eller mot flytting, og vil derfor ikke motsette seg
at denne saken ruller videre. Kirkvergen kan likevel ikke ta ansvar for at fellesrådet kan prioritere
dette tiltaket fremfor andre forhold som er satt på dagordenen. Fellesrådet vil derfor ikke kunne
være en garantist for gjennomføring av tiltaket dersom kommunen eller andre interessenter ikke
finner midler til flyttingen.
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet har ingen prinsippiel mening knyttet til evt. flytting av bautaen på Kvernes, men kan ikke
finansiere evt. flytting dersom kommunen eller andre ikke kan bidra.
Vedtak:
Fellesrådet har ingen prinsippiel mening knyttet til evt. flytting av bautaen på Kvernes, men kan ikke
finansiere evt. flytting dersom kommunen eller andre ikke kan bidra.

Sak 13.18

Utvide brannvarslingsanlegget med Kornstad menighetshus

Brannvarslingsanlegget i Kornstad kirke er ferdig montert og for tiden under utprøving. Kirkevergen
har mottatt innspill på om menighetshuset som ligger tett inntil også burde hatt et par sensorer.
Dette har ikke vært skikkelig vurdert i planleggingsprosessen. Anlegget som er montert har
kapasitet til flere trådløse sensorer, og det er en forholdsvis enkel sak og montere dette.
Brannvarslingsanlegget bør med fordel monteres på deler av menighetshuset mht. nærhet til huset.
Toalettdelen i menighetshuset står alltid åpen og er fellesrådets ansvar mer enn menigheten.
Skal menighetshuset være dekket forskriftsmessig med sensorer kreves 5 sensorer og en
manuellmelder. I tillegg må man ha en avstillingsbryter mht. evt. falske alarmer ved utleie.
Prisanslag ca. 40.500 + mva. En utvidelse av anlegget til menighetshuset vil ikke påvirke de årlige
faste driftskostnadene. Tiltaket vedr. brannvarslingsanlegget har mottatt 100.000 i tilskudd fra UNIstiftelsen etter at fellesrådet vedtok at det skulle iverksettes. I tillegg er tiltaket berettiget
rentekompensasjon.
Menighetshuset har ingen mulighet til å ta et slikt løft alene, men kan muligens bidra noe. Mer info
vil foreligge til møtet
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet sørger for at det monteres brannvarslingsanlegg på menighetshuset ihht. forskriftskrav,
under forutsetning av at menighetshuset bidrar med 20 % av de estimerte kostnadene.
Vedtak:
Fellesrådet utvider brannvarslingsanlegget i Kornstad kirke med 3 sensorer, manuellmelder og
avstillingsbryter på Kornstad menighetshus, under forutsetning av at menighetshuset selv bidrar
med 20 % av kostnadene vedr. utvidelsen

Sak 14.18
1.
2.
3.
4.

Orienteringssaker

Avslutning omlegging tak Bremsnes kirke
Jubileumskomite BR i gang med arbeidet. Kartlegging av tiltak
Ytterdørene til Kvernes kirke forsinket
Gjennomgang av varslingsrutiner for ansatte og frivillige

Bruhagen, 23. mars 2018

Kristian Futsæter
Kirkeverge
Signaturer Averøy kirkelige fellesråd
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