Referat fra årsmøte i Olsvik menighet
17. 3. 2013 I OLSVIK KIRKE
Til stede var totalt 22 personer.
Årsmøtet ble ledet av Lars Kristian Stendahl Gjervik og Brith Barsnes Bjordal (leder og
nestleder i menighetsrådet). Sekretær var menighetskonsulenten.
Til å underskrive protokollen ble Ingelin Hoff Larsen og Thomas Thorkildsen valgt.
Menighetsrådets årsmelding ble lest av Brith Barsnes Bjordal.
Kommentarer til årsmeldingen og arbeidet i menigheten:


Fin forside!



Det påpekes at det er et ungt menighetsråd. Har det bydd på utfordringer? Det er
også medlemmer i rådet med lang erfaring, både faste og vararepresentanter. Det er
en positiv gjeng som får gjort mye.



Hvordan går det med SMS-ofringene? Totalt sett er det økning i ofringene. Isolert
sett taper vi penger på SMS-løsningen, men menighetsrådet ønsker likevel å fortsette
fordi man mener det er positive muligheter knyttet til dette og det tar tid å endre og
lære opp. Foreløpig bestemt å fortsette ut 2013.



God årsmelding som viser god driv og en god organisering av menigheten. Tydeligere
målsettinger etterlyses i forbindelse med satsingsområdene. Dette kunne gjerne vært
med i innledningen!



Personalsituasjonen ble etterspurt. Soknepresten orienterte om dette. Det er en del
utfordringer for tiden knyttet til sykemeldinger. Årsmøtet gav tydelig uttrykk for
støtte til de ansatte og behovet for god dekning av stillinger.



Det er viktig at lyden fungerer godt. Det må bli bedre. Det er viktig med gode
tilbakemeldinger også under gudstjenesten. De som styrer må ha kompetanse. Sjekk
teleslyngen og få opp nytt skilt. Også kompetanse i bruk av mikrofonen blant de som
leser er viktig.



Det er positivt at tekster, salmer m.m. nå vises på veggen.



Det ble også stilt noen spørsmål om satsingen på kunst i trosopplæringen.



Søndagsskole/barnas ble etterspurt om vil bli startet opp igjen. Det er ikke noe som
skjer på dette området i øyeblikket.

Menighetsrådsleder orienterte muntlig om regnskapet for 2012 som ikke er klar ennå, men
det ser ut til at vi ender rundt det underskuddet som budsjettet la opp til. (ca. kr. 400 000.-)
Kjøkken, flygel, uteområde og midlertidig stilling var årsakene til dette planlagte
underskuddet. Budsjettet skal opp på førstkommende menighetsråd. Det legges opp til et
underskudd på ca. kr. 150 000.- i 2013. Åpen barnehage går med et mindre underskudd. Det
er klaget på tildelingen for 2013.
Til slutt ble orienterte menighetsrådsleder om 2013 og det som skjer.
I.

Fullføringen av utsmykking av kirkerommet. Planene er fullføring i mai eller juni med
en åpning 30. august. Finansieringen går over all forventning.

II.

Nytt kontorbygg vest for kirken blir forhåpentligvis påbegynt i år.

III.

Lydanlegg skal også på plass med et nytt og bedre anlegg i 2013.
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