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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: Onsdag 11. september. 2019 kl. 19:00 
Sted: Vågsbygd kirke - Konferanserom i kontorbygg 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

 
Godkjent – enstemmig 
 
 
 

VM 15/2019  MØTE MED SEKTORENE BYGG OG ANLEGG  
OG GIVERTJENESTE  
 
VM 16/2019 BRUK AV FOND BENEDICTUS 

 
 

Meldinger og referatsaker: 
 
Regnskapsrapport pr. 3.9.19 
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VM 15/2019  MØTE MED SEKTORENE BYGG OG ANLEGG  
OG GIVERTJENESTE  
 
UTREDNING 
I disse dager starter oppussingen av caferommet i underetasjen. Planene er lagt og 
dugnaden organisert. Sektorleder for bygg/anlegg Arild Aas orienterer. 
 
Givertjenesten i menigheten er en utfordring. Vi er ikke i mål på innsamling til orgelet 
og vi er ikke kommet vesentlig nærmere den budsjetterte økningen i den faste 
givertjenesten.  
I forbindelse med oppussingen av kjelleren vil vi nå ha en egen aksjon for innsamling 
til dette prosjektet. Sektorleder for givertjenester Erik Wessman orienterer. 
 
MØTEBEHANDLING 
Oppussingen av caferommet i underetasjen er godt i gang. Det meste er nå revet og 
gjenoppbyggingen kan starte. Det har vært noe vanskeligere å samle dugnadsfolk 
enn sist vi startet oppussing.  
Det er mulig at tidspunktet (september) ikke er så godt som sist når det var i 
januar/februar. Oppussing er beregnet ferdig i løpet av 6 – 7 uker. 
 
Vårens offensiv på tre gudstjenester for verving til givertjeneste har ikke gitt den 
ønskede uttellingen. Vi er ikke sikre på grunnen, men vi har tro på at måten vi 
arbeider på vil gi resultater på lang sikt. 
Orgelinnsamlingen har gitt 440 000 siden 10 oktober 2018. (Inklusiv enkeltgaver, 
ofringer og avtalt givertjeneste til orgel)  
 
VM 16/2019 BRUK AV FOND BENEDICTUS 
 
UTREDNING 
4. juni 2019 hadde jentekoret Benedictus ekstraordinært årsmøte.  
Se vedlagte protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 
 
På møte ble det vedtatt å legge ned koret grunnet manglende rekruttering. 
Ifølge korets egne vedtekter disponerer menighetsrådet korets aktiva som pr. 
30.08.19 er på ca.170 000 kr.  
 
Årsmøtet 4. juni vedtok enstemmig følgende som forslag til bruk av fond:  
«Midlene skal gå til innkjøp av en (1) transmisjonspipe til det nye orgelet i Vågsbygd 
kirke. Resterende midler brukes til musikalske tiltak for barn og unge i tråd med  
Jentekoret Benedictus sin målsetting» 
 
 
INNSTILLING  
Ved årsoppgjør 2019 skal fond Benedictus overføres til fond orgel. 
 
 
VEDTAK 
Ved årsoppgjør 2019 skal fond Benedictus overføres til fond orgel. 
 


