PROTOKOLL MØTE I AVERØY KIRKELIGE FELLESRÅD
ONSDAG 28. NOV 2018 KL.19.00 PÅ KIRKEKONTORET.
Til stede:

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

Odd Einar Kornstad
Eva Mari Henden
Martin Roald Waagen
Øystein Klakegg
Ann-Kristin Sørvik
Sigurd Haugen
Kristian Futsæter

Forfall:

Judit Hjertvik, Kornstad
Torbjørn Aae (Bjørn Dyrseth), Kornstad
Liv Jorun Mork, Kvernes
Halvor Nedal, Kvernes

Sak 35.18

Godkjenning av innkalling, samt protokoll fra møte 20. sept 2018

Protokollen ble sendt ut i etterkant av forrige møte. Ingen merknader mottatt
Kirkevergens innstiling:
Møteinnkallingen, samt protokoll fra møtet 20. september godkjennes.
Vedtak:
Merknad til innkallingen: Kapellan André Nikolai Øvrebø er av Møre biskop oppnevnt som ny
vararepresentant for Sigurd Haugen.
Møteinnkallingen for øvrig, samt protokoll fra møtet 20. september godkjennes.

Sak 36.18

Økonomistatus pr 31.10.18

Periodiserte regnskapstall pr 31.10 viser et marginalt mindreforbruk (overskudd) for fellesrådets
ansvarsområde (ansvar 1000) på kr 14.145. Dette er tilnærmet identisk som tallene pr 31.08. Driften
antas likevel å gå mot et lite merforbruk (underskudd) ved årets slutt. Resultatrapport fremlegges i
møtet.
Følgende enkeltposter i driftsregnskapet bør justeres. Summen av postene balanserer
Konto
32000.1000.4200
32300.1000.4200
38500.1000.4200
30500.1000.4300
31500.1000.4300
31550.1000.4300
36302.1000.4300
30900.1000.4100
30900.1000.4200
30900.1000.4300
39400.1000.8800

Beløp
- 40.000
+ 5.000
+35.000
+ 7.000
- 5.000
- 2.000
- 38.500
- 5.000
- 10.000
- 5.000
+58.500

Kommentar
Gjelder bl.a ny messehagel BR - utsatt
Generell justering
Gjelder tilskudd fra BR mgh vedr. messehagel
Generell justering
Tiltak ikke gjennomført
Tiltak ikke gjennomført
Avglemt festeavgifter fakturert i nov
For mye avsatt pensjonskostnad
For mye avsatt pensjonskostnad
For mye avsatt pensjonskostnad
Reduksjon bruk av fond

Kirkevergens innstilling:
Fremlagt driftsregnskap pr 31.10.18 tas til orientering. Fremlagt forslag til justering av enkelte
budsjettposter vedtas

Vedtak:
Fremlagt driftsregnskap pr 31.10.18 tas til orientering. Fremlagt forslag til justering av enkelte
budsjettposter vedtas

Sak 37.18

Forespørsel om økonomisk bidrag til Langøy kapell
(Ann-Kristin og Sigurd melder seg innhabil i saken)

Langøy kapell skal legge nytt tak utvendig på kapellet, og har i den forbindelse laget et skriv med
oppfordring til lokalt næringsliv og andre aktører (herunder Averøy kirkelige fellesråd) om å bidra
økonomisk til tiltaket. Fellesrådet betaler pr i dag 18.000 kroner i årlig leie for 10 forordnede
gudstjenester på kapellet. Beløpet har ikke vært indeksregulert på mange år. Fellesrådet har ikke
noe annet økonomisk eller juridisk ansvar knyttet til kapellet
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet bidrar med en symbolsk gave på et mindre beløp for å støtte tiltaket.
Forslag til vedtak:
Fellesrådet er positiv til tiltaket, og ønsker å støtte Langøy kapell med et engangsbeløp på kr 10.000

Sak 38.18

Varekjøp med støtte til ideelle organisasjoner og lokale aktører

Fra tid til annen blir kirkevergen kontaktet av ulike ideelle organisasjoner som selger rekvisita, te,
kjeks mv. til inntekt for arbeidet som organisasjonen driver. Innkjøpsprisen på disse varene blir
isolert sett høyere enn om man kjøper dem i vanlig butikk. Kirkevergen ønsker fellesrådets syn på
om vi skal bruke ekstra midler for å støtte opp om gode saker.
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådet tillater at kirkevergen kan foreta varekjøp fra andre ideelle organisasjoner under
forutsetning av at vi allerede benytter de aktuelle varene i virksomheten pr i dag.
Vedtak:
Fellesrådet anbefaler ikke at kirkevergen foretar innkjøp fra ulike organisasjoner som selger varer til
inntekt for eget arbeid. Fellesrådet ber kirkevergen sjekke muligheten for å benytte seg av
kommunens innkjøpsavtaler.

Sak 39.18

Valg av farge på nye ytterdører Kvernes kirke

Gjelder oppfølging av vedtak i 25.18 fra møte i Fellesrådet 20. sept. Saken ble sendt videre til
Kvernes menighetsråd for uttalelse før endelig avgjørelse ble tatt. Kvernes har i sitt møte 1. oktober,
sak 16.18 vedtatt at de ønsker at døra skal forbli hvit, slik den er i dag.
Kirkvergen har ikke mottatt noen tilbakemeldinger som går i retning av at døren bør bli rød.
Kirkevergens innstilling:
Hovedytterdøra holdes fremdeles hvit slik den er i dag. Tilbudet fra Mork snekkerverksted om å
male om igjen døra i mørk rødlig farge, frafalles.
Vedtak:
Hovedytterdøra holdes fremdeles hvit slik den er i dag. Tilbudet fra Mork snekkerverksted om å
male ohm igjen døra i mørk rødlig farge, frafalles.

Sak 40.18

Oppdatert avtale om samordning av felles HMS-arbeid

Avtalen som ligger til grunn for nåværende samordning av HMS-arbeid mellom Møre bispedømme
og Averøy kirkelige fellesråd er justert og behnadlet på nytt i både Møre bispedømmeråd sitt AMU,
og i Møre kirkevergelag. Nytt forslag til avtale, samt bakgrunnen for denne avtalen ligger vedlagt
Kirkevergens innstilling:
Fremlagt forslag til avtale om samordning av HMS-arbeid mellom Møre bispedømmeråd og Averøy
kirkelige fellesråd vedtas.
Vedtak:
Fremlagt forslag til avtale om samordning av HMS-arbeid mellom Møre bispedømmeråd og Averøy
kirkelige fellesråd vedtas.

Sak 41.18

Valg av leder og nestleder for 1 år

Det skal velges leder og nestleder av fellesrådet for perioden 01.12.18 – 30.11.19. Inneværende år
har Martin R Waagen vært leder og Torbjørn Aae nestleder
Kirkevergens innstilling:
Martin Roald Waagen velges som leder for ett år til
Torbjørn Aae velges som nestleder for ett år til.
Vedtak:
Martin Roald Waagen velges som leder for ett år til
Torbjørn Aae velges som nestleder for ett år til.

Sak 42.18

Høring – kirkeordning for Den norske kirke

I forbindelse med at Kirkeloven opphører når ny trossamfunnslov blir vedtatt, er det nå utarbeidet et
forslag til ordning for Den norske kirke. Ordningen skal ivaretar de forholdene i Kirkeloven som ikke
spesielt videreføres i den nye trossamfunnsloven. Det er stor grad av videreføring av dagens
gjeldende regler og ordning, men noen endringer / tilpasninger.
Det er kun ett spørsmål til høringen: Er det noen innspill til det som er foreslått ordning i høringen?
Høringen er åpen, slik at alle kan avgi høringssvar. Høringsfrist: 15. desember
Kirkevergens innstilling:
Fellesrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av fellesrådet før 15. des.
Vedtak:
Fellesrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av fellesrådet før 15. des.

Sak 43.18

Orienteringssaker:
1) Restaurering av Messehagel Bremsnes, pristilbud mottatt
2) Mottatt tilbud om fiberoppkobling
3) Gjennomgang av belysning med GreenLED
4) Utvendig brannskap på Kornstad ferdig montert
5) Rådmannens innstilling: kutt i rammetilskuddet for 2019.
6) Orientering fra møte i administrasjonsutvalget 6. nov 2018.
7) Orientering fra møte i forhandlingsutvalget 6. nov 2018.
8) Kvernes kirkested: Fortidsminneforeningen jobber med Riksantikvaren for å få
penger til å legge fast dekke på parkeringsplassen. I tillegg har det i disse dager
blitt tatt ned flere trær rundt stavkirka. Flere andre trær er beskjært.

Bruhagen, 28. nov 2018 / 05.12.2018

Kristian Futsæter
kirkeverge

Signaturer Averøy kirkelige fellesråd
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_______________________________

