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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 25.mars 2014 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Geir Haaland Nestleder 
Ragnhild L. Kragholm Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Frode Kleveland Medlem 
Lasse Hammersland Medlem 
Kristin Berge Flatnes Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
VM   8 /2014   MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING FOR 2013  
 
VM   9 /2014  ÅRSREGNSKAP 2013  
 
VM 10 /2014  BUDSJETT 2014 
 
VM 11 /2014  NÆRMILJØPARK 
 

 
 
 

Meldinger og referatsaker: 
 
Speiderne har informert menighetsrådet om at det er fire speidere som drar på tur og 
ikke seks som først antatt. Det endrer ikke menighetsrådets størrelse på 
garantibeløp. 
 
 
 
 
 



 
Vågsbygd kirke 25. mars 2014 kl. 19:15  Side 2/2 

 
VM   8 /2014   MENIGHETSRÅDETS ÅRSMELDING FOR 2013  
 
UTREDNING 
Se vedlagte årsmelding for 2013. 
 
VEDTAK 
Årsmelding for 2013 godkjent. 
Enstemmig 
 
VM   9 /2014  ÅRSREGNSKAP 2013  
 
UTREDNING 
Se vedlagte årsregnskap med balanse og noter for 2013. 
 
VEDTAK 
Årsregnskap med balanse og noter for 2013 godkjent. 
Enstemmig 
 
VM 10 /2014  BUDSJETT 2014 
 
UTREDNING 
Se vedlagte budsjett for 2014. 
 
VEDTAK 
Vedlagte budsjett for 2014 godkjent. 
Enstemmig 
 
VM 11 /2014  NÆRMILJØPARK 
 
UTREDNING 
Se vedlagte brev fra plan og bygningsetaten datert 17. februar 2014 med vedlegg og 
skisse/kart over planlagt nærmiljøpark. Planene har høringsfrist 16. april. 
 
Orienteringsmøte 11. mars som menighetsrådet var invitert til var godt besøkt av 
berørte naboer og noen aktive kirkegjengere. Fra menighetsrådet møtte to 
representanter i tillegg til AU.  
Tre av de aktive kirkegjengerne som har engasjert seg i saken har var invitert til å 
komme med sine synspunkter til denne saken.  
 
MØTEBEHANDLING 
Menighetsrådet fikk innspill fra Narve Somdal og Sigrun Hærnes som ønsket å få økt 
parkeringskapasiteten ved å legge til rette for en ekstra parkeringsplass nærmere 
kirken, samt en ekstra innkjørsel til den inntegnede parkeringsplassen. 
Det er ønskelig å fremskaffe nøyaktige tegninger av dette forslaget og opplysninger 
om hvordan dette vil påvirke de øvrige planene for parken. Parkvesenet ved Helmer 
Espeland kontaktes for å gjøre dette arbeidet før menighetsmøtet 6. april. Han 
spørres også om å delta på møtet for å presentere planene. 
Menighetsrådet samles etter årsmøtet for å skrive en høringsuttalelse som sendes 
innen fristen 16. april. 


