PROTOKOLL MØTE I AVERØY KIRKELIGE FELLESRÅD
TORSDAG 20. SEPT 2018 KL.19.00 PÅ KIRKEKONTORET.
Til stede:

Kornstad menighetsråd:
Bremsnes menighetsråd:
Kvernes menighetsråd:
Kommunal representant:
Geistlig representant:
Kirkeverge (sekretær)

Forfall:

Sak 21.18

Ingen
Eva Mari Henden
Martin Roald Waagen
Øystein Klakegg
Ann-Kristin Sørvik
Ingen
Kristian Futsæter

Torbjørn Aae (Bjørn Dyrset) og Judit Hjertvik, Kornstad
Liv Jorun Mork og Halvor Nedal (Amund Bjerkholt), Kvernes
Sigurd Haugen (Magne Hoem)

Godkjenning av innkalling, samt protokoll fra møte 30. mai 2018

Protokollen ble sendt ut i etterkant av forrige møte. Ingen merknader mottatt
Kirkevergens innstiling:
Møteinnkallingen, samt protokoll fra møtet 30. mai godkjennes.
Vedtak:
Møteinnkallingen, samt protokoll fra møtet 30. mai godkjennes.

Sak 22.18

Behandling av rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

Skrivet «rutiner for varsling av kritikkverdige forhold» ble delt ut på stabsmøte 20.06.18. I tillegg ble
det sendt til alle i staben på e-post 29.06.2018, med beskjed om at det var mulig å komme med
innspill før fellesrådet behandler det nå. Slike innspill er ikke kommet.
Kirkevergens innstilling:
Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold godkjennes slik skrivet foreligger
Vedtak:
Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold godkjennes slik skrivet foreligger

Sak 23.18

Behandling av retningslinjer ved seksuell trakassering

Skrivet «retningslinjer ved seksuell trakassering» ble delt ut på stabsmøte 20.06.18. I tillegg ble det
sendt til alle i staben på e-post 29.06.2018, med beskjed om at det var mulig å komme med innspill
før fellesrådet behandler det nå. Slike innspill er ikke kommet.
Kirkevergens innstilling:
Retningslinjer ved seksuell trakassering godkjennes slik skrivet foreligger
Vedtak:
Retningslinjer ved seksuell trakassering godkjennes slik skrivet foreligger

Sak 24.18

Eventuell forhøying av rekkverket i Bremsnes kirke

Bremsnes menighetsråd har i sin sak nr 25/2016 bedt fellesrådet prioritere ressurser til å gjøre noe
med rekkverket på galleriet i Bremsnes kirke som tilsynelatende er for lavt. Fellesrådet har hatt en

langtekkelig dialog med Riksantikvaren (RA) i ca 1,5 år for å få tilbakemeldinger og innspill til
hvordan dette kunne gjøres uten at det skulle bryte helt med nåværende stil. Da den nyopprettede
jubileumskomiteen begynte å kartlegge ønsker og behov frem mot jubileet, fant de det like enkelt å
invitere RA opp til en befaring og gjennomgang av mulige endringer. Da han var på befaring 4. mai i
år ble også problemstillingen med det lave rekkverket tatt opp på nytt til vurdering. I flg RA er ikke
rekkverket for lavt i hht. teknisk forskrift, men han skjønner at rekkverket oppleves for lavt, spesielt
mht. barn. Han mente likevel at det vil være vanskelig å finne gode estestiske og samtidig rimelige
løsninger for å forhøye rekkverket. Han landet derfor på å beholde dagens løsning, men at spesielt
på dager med mye folk på galleriet gis en påminnelse fra lesepulten om å være ekstra oppmerksom
mht. lavt rekkverk på galleriet.
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet støtter Riksantikvarens anbefalinger i denne saken, og vil foreløpig ikke bruke ressurser
på å forhøye rekkverket. Fellesrådet ber i stedet kirkvergen sørge for at informasjon om det lave
rekkverket lese sammen med rømningsinstruksen når det er mye folk på galleriet.
Vedtak:
Fellesrådet støtter Riksantikvarens anbefalinger i denne saken, og vil foreløpig ikke bruke ressurser
på å forhøye rekkverket. Fellesrådet ber i stedet kirkvergen sørge for at informasjon om det lave
rekkverket lese sammen med rømningsinstruksen når det er mye folk på galleriet.

Sak 25.18

Valg av farge på ny ytterdør Kvernes kirke

Nye ytterdører ble levert til Kvernes kirke før kirkejubileet. Avtalt levering var opprinnelig i vår, men
ordren ble forlagt hos Tingvoll dør og vindu AS som skulle produsere selve døren. Dette ble
oppdaget da Mork snekkerverksted etterlyste døren for å påbegynne overflatebehandling av døra.
Ytterligere utsettelse på leveransen kom pga. unormalt lang tørketid på malingsproduktene.
Resultatet har likevel blitt bra, og dørene er blitt et nytt smykke på Kvernes kirke.
Først etter montering – kun dager før jubileet – ble det oppdaget at hoveddøren var levert med hvit
farge på utsiden, mens den var bestilt med samme mørke rødfarge som den gamle hoveddøren,
både på inn- og utsiden. Mork snekkerverksted har i samtale med kirkevergen beklaget at de har
oversett dette i bestillingen da feilen ble påpekt, og har sagt at de selvfølgelig tilbyr seg å male om
døra kostnadsfritt dersom fellesrådet ønsker det. Dette må imidlertid skje innendørs pga. lang
tørketid og uheldig påvirkning av fukt mot overflaten før malingen er tørket. Dette kan da gjøres i
løpet avhøsten /vinteren.
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet ber om at den nye hoveddøren på Kvernes kirke males mørk rød også på utsiden ihht.
opprinnelig bestilling. Det er også denne løsningen som er godkjent av bispedømmerådet.
Vedtak:
Saken utsettes og sendes til Kvernes menighetsråd for å få innspill, før saken avgjøres endelig.

Sak 26.18

Økonomistatus pr 31.08.18

Periodiserte regnskapstall pr 31.08 viser et marginalt mindreforbruk (overskudd) på 14.320 for hele
fellesrådets ansvarsområde (ansvar 1000) pr 31.08. Dette er bedre enn fryktet ut i fra regnskapstall
lagt fram tidligere i år. Driften antas likevel å gå mot merforbruk (underskudd) ved årets slutt
dersom det ikke foretas innstramminger.
Kirkevergens innstilling:
Fremlagt driftsregnskap pr 31.08.18 tas til etterretning
Vedtak:
Fremlagt driftsregnskap pr 31.08.18 tas til etterretning

Sak 27.18

Disponering av mindreforbruk 2017

I flg årsregnskapet og revisors erklæring hadde vi i 2017 et positivt driftsresultat på 144.301, og et
mindreforbruk på 173.519. Differansen består av bruk av fond og avsetning til fond i løpet av året.(
se vedlegg.
Mindreforbruket for 2017 på 173.519 fordeler seg slik på de ulike ansvarsområdene:
Ansv. 1000 (Fellesrådet)
Ansv. 1010 (Legater og stellavtaler)
Ansv. 1100 (Trosopplæringen)

Mindreforbruk
Merforbruk
Mindreforbruk

168.813,21
- 5.340,38
10.045,55

(I tillegg har det vært et mindreforbruk i Averøy blomsterfond på kr 2.278, konfirmantarbeidet kr
26.586 og kirkemusikalsk arbeid på 797. Alle disse mindreforbrukene er direkte avsatt til deres
respektive bundne fonds.)
Mindreforbruket vedr. trosopplæringen må overføres til neste års (2018) drift av
trosopplæringsarbeidet. Netto mindreforbruk for ansvar 1000 og 1010 kan disponeres fritt. Tidligere
års mindreforbruk har vært overført til disposisjonsfond for fremtidige større påkostninger eller
vedlikeholdsprosjekter.
Kirkevergens innstilling:
1. Mindreforbruk trosopplæringsarbeidet (ansv. 1100) på kr 10.045,55 overføres til
trosopplæringsarbeidet for 2018 (øremerket disp.fond)
2. Mindreforbruk for fellesrådet (ansv 1000) på kr 168.813,21 disponeres som følger:
• Kr. 5.340,38 motregnes merforbruk 2017 på stellavtaler (ansv. 1010)
• Kr. 163.472,83 overføres i sin helhet til disposisjonsfond
Vedtak:
1. Mindreforbruk trosopplæringsarbeidet (ansv. 1100) på kr 10.045,55 overføres til
trosopplæringsarbeidet for 2018 (øremerket disp.fond)
2. Mindreforbruk for fellesrådet (ansv 1000) på kr 168.813,21 disponeres som følger:
• Kr. 5.340,38 motregnes merforbruk 2017 på stellavtaler (ansv. 1010)
• Kr. 163.472,83 overføres i sin helhet til disposisjonsfond.

Sak 28.18

Justering av driftsbudsjettet for 2018

Til tross for at regnskapet ser ut til å være i balanse pr 31.08, så må budsjettet på noen poster
justeres. Det er grunnlag for delvis å redusere tidligere innlagt bruk av fond for å dekke
driftsutgiftene.Se vedlegg.
Kirkevergens innstilling:
Vedlagte forslag til justert budsjett for inneværende år, vedtas som nytt gjeldende busjett for 2018
Vedtak:
Vedlagte forslag til justert budsjett for inneværende år, vedtas som nytt gjeldende busjett for 2018

Sak 29.18

Justering av investeringsbudsjett for 2018

Investeringsbudsjettet for 2018 må justeres vedr. brannvarslingsanlegget i Kornstad kirke, da vi
utvidet anlegget til også å gjelde menighetshuset, samt at utvendig brannslange ser ut til å bli dyrere
enn antatt (ikke anskaffet pr i dag).
Kirkvergens innstilling:

Vedlagt forslag til justert investeringsbudsjett for 2018 vedtas.
Vedtak:
Vedlagt forslag til justert investeringsbudsjett for 2018 vedtas.

Sak 30.18

Innspill til kommunens økonomiplan 2019-2022

Fjorårets innspill fra fellesrådet til kommunens økonomiplan for 2018-2021 ble ikke tatt til følge av
kommunen. Bygningsutvalget har ikke hatt møte på en stund, og det er ikke dukket opp vesentlige
forhold som tilsier at rekkefølgen på de prioriteringene som er gjort tidligere, bør endres. Status
oppdatering på de ulike sakene vil bli gitt i møtet.
Kirkevergens innstilling:
Averøy kirkelige fellesråd har følgende prioriterte tiltak som ønskes tatt inn i kommunens 4-årsplan
for perioden 2019-2022:
Prioriterte tiltak:
Budsjettsum
1. Ny p-plass Kornstad - prosjektering, kjøp areal, arkeolog
300.000
2. Belysning på stor p-plass Bremsnes kirke
200.000
3. Vanntåkeanlegg + varmestyring Kvernes kirke (ca 50 % andel) 650.000

År
2019
2019
2019

4. Ny parkeringsplass Kornstad – anleggsdel
5. Nye varmeovner + varmestyring Kornstad kirke

600.000
400.000

2020
2020

6. Oppstart rehabilitering av steinutgarder Bremsnes og Kornstad

500.000

2021

1.000.000

2022

7. Nytt orgel Kornstad kirke

Vedtak:
Averøy kirkelige fellesråd har følgende prioriterte tiltak som ønskes tatt inn i kommunens 4-årsplan
for perioden 2019-2022:
Prioriterte tiltak:
Budsjettsum
1. Ny p-plass Kornstad - prosjektering, kjøp areal, arkeolog
300.000
2. Belysning på stor p-plass Bremsnes kirke
200.000
3. Vanntåkeanlegg + varmestyring Kvernes kirke (ca 50 % andel) 650.000
4. Ekstra påkostninger Bremsnes og Kornstad kirker (jubileum)
500.000

År
2019
2019
2019
2019

5. Ny parkeringsplass Kornstad – anleggsdel
6. Nye varmeovner + varmestyring Kornstad kirke
7. Fast dekke parkeringsplass Kvernes kirke (ca 50 % andel)

600.000
400.000
500.000

2020
2020
2020

8. Oppstart rehabilitering av steinutgarder Bremsnes og Kornstad

500.000

2021

1.000.000

2022

9. Nytt orgel Kornstad kirke

Sak 31.18

Innspill til driftsbudsjett for 2019

Averøy kirkelige fellesråd er blitt kuttet på rammetilskuddet 2 år på rad, og vi merker tydelig nå i
2018 at det ikke kan fortsette slik. Kirkvergen vil derfor i høst sette opp et driftsbudsjett for 2019 som
viser de behovene som vi har, men som må legges til side grunnet trang økonomi. Innspill kan tas i
møtet.
Kirkevergens innstilling:
Fremlagt utkast til driftsbudsjett for 2019 sammen med de endringsforslag som fremkommer i møtet
vedtas som grunnlag for innspill til kommunens budsjettarbeid for 2019.

Vedtak:
Kirkevergen tar med innspill fra møtet inni videre arbeidet med budsjettforslaget før det oversendes
Averøy kommune og politisk behandling

Sak 32.18

Valg av revisor for fellesrådet

Averøy kirkelige fellesråd har Møre og Romsdal revisjon IKS (tidl. Distriktsrevisjon Nordmøre IKS)
som revisor, og har hatt det lenge. I forbindelse med ajourhold av opplysningene i Enhetsregisteret i
Brønnøysund hvor jeg skulle registrere revisor, fantes ingen dokuementasjon på at revisoren er
valgt av fellesrådet. Fellesrådet må derfor formelt velge revisor. Kirkevergen ser ingen tungtveiende
grunner for å skifte revisor på nåværende tidspunkt.
Kirkevergens innstilling:
Averøy kirkelige fellesråd velger Møre og Romsdal revisjon IKS (Org. 917 802 149) som revisor for
sin virksomhet. Valgt revisor har sagt seg villig til å ta jobben
Vedtak:
Averøy kirkelige fellesråd velger Møre og Romsdal revisjon IKS (Org. 917 802 149) som revisor for
sin virksomhet. Valgt revisor har sagt seg villig til å ta jobben

Sak 33.18
1.
2.
3.
4.

Orienteringssaker

Forslag om salg av gamle orgelpiper KV til inntekt for de nye orgelpipene.
ENØK-prosjekt Møre: Foretatt kartlegging av kirkene
Endring i prestesituasjonen
Belysning på Kvernes gravsted er planlagt oppsatt denne høsten

Sak 34.18

Felling av trær rundt Kvernes stavkirke

Fortidsminneforeningen v/driftsleder har fått innspill fra Riksantikvaren ved befaring nå i høst om at
en del trær rundt stavkirka må fjernes eller beskjæres. Dette er planlagt utført senere i høst, og
grunneier blir med dette bedt om å gi en godkjenning av tiltaket. Skriftlig dokument fra
Riksantikvaren vil bli forelagt.
Vedtak:
Averøy kirkelige fellesråd godkjenner gjennomføring av varslet tiltak, under forutsetning av at
Riksantikvaren er ansvarlig, og leder gjennomføringen av tiltaket.

Bruhagen, 20. sept 2018

Kristian Futsæter, kirkeverge
Signatur Averøy kirkelige fellesråd

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

