Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 14.februar 2019
på Helgen montessoriskole
Tilstede: Bjørn Sturød, Ellen G Nilsen, Helge Skippervold, Erna Kristin Hoksrud, Thora
Betten, Kristin E Larsen, Leif Raustøl og Berit Lia
Saker som ble behandlet:
Sak 9/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 10/19

Godkjenning av referat fra møte torsdag 17.januar 2019
Vedtak: Godkjent

Sak 11/19

Regnskapsoversikt pr januar 2019
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 12/19

Brannvarsling på Fredheim menighetshus
Det er montert og godkjent brannvarslingsanlegg på huset, men med ett avvik.
Systemet er ikke koblet direkte til brannstasjon eller en annen ansvarlig person. For å
få lukket avviket må dette være i orden. Med tanke på bruken av huset og ikke minst
kjelleretasjen er det en viktig sak å få ordnet.
Stein Bjørn Lia har hentet inn følgende anbud fra Bø installasjon:
Montering, igangsetting inkl. materialer
+ Etableringsgebyr
+ Abonnement til M-TBR

kr 6 500
kr 250
kr 55 pr mnd

Ved direkte oppkobling til brannstasjon, får vi redusert forsikringssummen noe. Med
dagens priser vil det si en besparelse på kr 1 053,- pr år.
Vedtak: Menighetsrådet ber Stein Bjørn Lia kontakte Bø installasjon for igangsetting
av nevnte tiltak og opprette abonnement med Midt-Telemark Brann og
Redningstjeneste.
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Sak 13/19

Påbygg til Fredheim menighetshus – lagerplass
Det er tungvint og strevsomt med kun lagerplass i andre etasje – særlig for tungt
utstyr til korene. Vi burde hatt et lagerrom bakenfor scenen i storsalen på Fredheim.
Bord som slås sammen kan også settes på tralle og oppbevares der, ubrukte stoler,
bordtennisbord osv. Det vil lette arbeidet både for brukere og rengjørere.
Vedtak: Husstyret ved Stein Bjørn Lia får fullmakt til å innhente tegninger og
kostnadsoverslag til påbygg som inneholder tilstrekkelig lagerplass.

Sak 14/19

Oppfølging av saker
-

Sak 15/19

Sak 16/19

Fasteaksjonen 2019
Tenk igjennom hva du kan hjelpe til med. Her må alle ta et tak.

Opplysninger
-

Konfirmasjon søndag 12.mai 2019. To gudstjenester samme dag.

-

17.mai er det gudstjeneste i Holla kirke kl 09.00-09.30. Skoleklassene og
musikken stiller opp ute umiddelbart etter gudstjenesten kl 09.30. Leif Raustøl
tar kontakt med skolen/leder av 17.mai.komitéen for nærmere avtaler og
samarbeid.

Konfirmantfesten fredag 3. mai 2019
Storsalen og Gleden i Ulefoss samfunnshus er booket.

Sak 17/19

Årsmøtet søndag 24.mars
Arrangementskomitéen v/ Ellen G Nilsen tar seg av serveringen. Bjørn Sturød leder
møtet. Berit Lia legger ut årsmøtepapirene og revidert regnskapsoversikt på nettsida.

Sak 18/19

Brev til UNE (Utlendingsnemnda) angående avslag på asylsøknad
Bjørn Sturød leste opp brevet han hadde forfattet og vi ble enige om at hele
menighetsrådet stiller seg bak henvendelsen.
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Sak 19/19

Eventuelt
-

Årsmøte i Kirkens SOS 11.mars i Skien. Ellen G Nilsen kan ikke møte og Berit Lia
møter i hennes sted.

-

Menighetenes tur til Granavollen og søsterkirkene 25.-26. mai er nå klar for
påmelding. Turen er lagt ut på nettsida med bindende påmelding til Bjørn Sturød
innen 28.mars.

-

Brev fra kirkevergen angående konserttilbud fra team Skjærgårds. Vi anser det
ikke som aktuelt denne gangen.

-

Tilbud fra Aventia angående streaming fra gudstjenestene. Vi anser ikke dette
som aktuelt.

Eidsbygda, 07.02.2019
For menighetsrådet
Berit Lia, sekretær mobil: 900 98 339
epost: beritlia@online.no
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