Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd
Møtedato: 10.04.2018
Møtetid: kl: 19.00-21.45
Møtested: Kirkekontoret
Tilstede:
John Øyda, Richart Håland, Trond Flottorp, Geir Ola Tveit,
Meldt forfall:
- Unni Nilsen Husøy
- Åge Birkeland
Vara som møtte:
- Harald Solås
Orientering:
Foreløpig årsregnskap 2017
Saksliste:
Sak 4/18: Ny kledning og varmepumpe Konsmo kirke
Sak 5/18: Nye lys langs gangstien på Grindheim kyrkjegard
Sak 6/18: Komite for utarbeidelse av katalog/ gavebok over Grindheim kyrkje
Sak 7/18: Plan for forskjønnelse
Sak 8/18: Ønske fra ansatte om kirketjenerskolen

Sak nr.:
4/18

Møtedato:
10.04.2018

Arkiv:
411

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Ny kledning og varmepumpe Konsmo kirke
I forbindelse med oppussing av sakristiet i Konsmo kirke ønsket Konsmo menighetsråd
å installere varmepumpe på veggen mot øst. Etter tilstandsanalysen utført av A.R.
Vrålstad i 2016 ble det påpekt at kledningen på veggen var dårlig grunnet manglende
lufting. Søknad om montering av varmepumpe og utforing av veggen, samt ny kledning
ble sendt Agder og Telemark bispedømme 4. september 2017.
Det har gjennom vinteren vært dialog mellom Vrålstad og Riksantikvaren om detaljer
omkring utforingen. Se vedlegg. Riksantikvaren har full tiltro til arbeidene vil bli utført
på en god måte og med godt resultat. Vrålstad kan utføre arbeidet våren 2018.
Menighetsrådet dekker selv kostnadene til innkjøp av varmepumpen av gaveinntekter
de har fått i forbindelse med arbeidet i sakristiet.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd godkjenner tiltaket, men ønsker ikke å utbedre veggen og
døren i tilbygget v/ toalettene i denne omgang. Dette fordi det ønskes å se i
sammenheng med en evt oppussing/utbedring av toaletter og ankomst til toaletter og
sakristi for bevegelseshemmede/ rullestolbrukere.
Kostnadene for utbedringene blir behandlet på neste møte når årsregnskapet for 2017
foreligger.
Behandling i fellesrådet sak 4/18 -10.04.18:
Kirkevergen og Vrålstad vurderer i fellesskap hvor mye arbeid som er hensiktsmessig å
utføre i denne omgang og om evt. døren til toalettene skal byttes. Finansiering vedtas på
et senere tidspunkt.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 4/18 -10.04.18:
Kirkevergen og Vrålstad vurderer i fellesskap hvor mye arbeid som er hensiktsmessig å
utføre i denne omgang og om evt. døren til toalettene skal byttes. Finansiering vedtas på
et senere tidspunkt.

Sak nr.:
5/18

Møtedato:
10.04.2018

Arkiv:
511

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Nye lys langs gangstien på Grindheim kyrkegard
På Grindheim kyrkjegard er det montert parklys på begge parkeringsplassene og langs
gangstien fra søndre parekringsplass opp til kirka, totalt 4 stolper med store lykter. Disse
er 15- 20 år gamle og enkelte har skader/sprekker i glasset eller feil i elektronikken. Den
ene lykta på nordre parkeringsplass er ulik de tre andre. Det er ikke lenger mulig å få tak
i tilsvarende lykter. For å økte trivselen og heve standarden på området er det foreslått å
erstatte alle fire lyktene med nye lykter med utskiftbar LED- belysning. Thorsland elektro
har kommet med forslag til lykter til formålet. Antydet pris ca 7 000,- (+/-) + mva pr lykt
(avhengig av leverandør) i tillegg kommer kostnader til arbeid for montering.
Forslag til vedtak
John Øydna og Trond Flottorp får ansvar for å velge ut en modell som kan passe til
området.
Kostnadene for utbedringene blir lagt til investeringsbudsjettet på neste møte når
årsregnskapet for 2017 foreligger.
Behandling i fellesrådet sak 5/18 -10.04.18:
John Øydna og Trond Flottorp får ansvar for å velge ut en modell som kan passe til
området.
Utskiftingen bør sees i sammenheng med en evt utvidelse av parkeringsarealet ved
Grindheim kyrkje.
Finansiering vedtas på et senere tidspunkt.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 5/18 -10.04.18:
John Øydna og Trond Flottorp får ansvar for å velge ut en modell som kan passe til
området.
Utskiftingen bør sees i sammenheng med en evt utvidelse av parkeringsarealet ved
Grindheim kyrkje.
Finansiering vedtas på et senere tidspunkt.

Sak nr.:
6/18

Møtedato:
10.04.2018.

Arkiv:
367

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Komité for utarbeidelse av bok/katalog om Grindheim kyrkje
I 2012-2013 ble arbeidet med katalog over Grindheim kyrkje påbegynt. Tidligere
fylkeskonservator Stylegard har skrevet tekst og Marit Grindheim har oversatt den til
nynorsk. Anne Rakel Håland er positiv til å bidra med foto til boka.
Kirkevergen ønsker å nedsette en komite som kan arbeide videre med utgivelsen.
Kr 60 000,- er avsatt til formålet i investeringsbudsjettet for fellesrådet i 2018.
Forslag til vedtak
Kirkevergen ber Lise F. Løland om å være med i arbeidet.
Behandling i fellesrådet sak 6/18 -10.04.18:
Kirkevergen ber Lise F. Løland om å være med i arbeidet.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 6/18 -10.04.18:
Kirkevergen ber Lise F. Løland om å være med i arbeidet.

Sak nr.:
7/18

Møtedato:
10.04.2018.

Arkiv:
510

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Plan for forskjønnelse
I 2015 ble det utarbeidet forslag til plan for forskjønnelse av kirkegårdene i Audnedal. Se
vedlegg. Grindheim sokneråd etterlyser gjennomføring av tiltak.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i fellesrådet sak 7/18 -10.04.18:
Audnedal kirkelige fellesråd ønsker å ta opp igjen arbeidet med plan for forskjønnelse av
kirkegårdene i Audnedal. Konsmo menighetsråd og Grindheim sokneråd blir utfordret
til å prioritere tiltak der vurdering/felling av trær er ett av dem. Behov for belysning
skal ikke tas høyde for ( se sak5/18), ei heller ikke nye veier/ gangstier.
Tiltaket er beregnet til totalt kr 100 000,- fordelt på 2018 og 2019 og dekkes av
disposisjonsfond. Kr 25 000,- pr kirkegård pr år legges under art 42000 i prosjekt 10001
Oppgradering Grindheim kyrkje/kyrkjegard og 10002 Oppgradering Konsmo
kirke/kirkegård inn i investeringsbudsjettet for Audnedal kirkelige fellesråd vedtatt i
sak 3/18 av 17.01.18.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 7/18 -10.04.18:
Konsmo menighetsråd og Grindheim sokneråd blir utfordret til å prioritere tiltak til
forskjønnelse av kirkegårdene der vurdering/felling av trær er ett av dem. Behov for
belysning skal ikke tas høyde for (viser til sak 5/18), ei heller nye veier/ gangstier.
Tiltaket er beregnet til totalt kr 100 000,- fordelt på 2018 og 2019 og dekkes av
disposisjonsfond. Kr 25 000,- pr kirkegård pr år legges under art 42000 i prosjekt 10001
Oppgradering Grindheim kyrkje/kyrkjegard og 10002 Oppgradering Konsmo
kirke/kirkegård i investeringsbudsjettet for Audnedal kirkelige fellesråd vedtatt i sak
3/18 av 17.01.18.

Sak nr.:
8/18

Møtedato:
10.04.2018.

Arkiv:
274

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling- Ønske fra ansatte om kirketjenerskolen
Det er kommet ønske fra ansatte om å ta «kirketjenerskolen».
Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle
vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets
inventar og bruk og møte med mennesker. Kirketjenerskolen 1 og 2 er organisert som
fjernundervisning i regi av NKI. Kirketjenerskolen 3 holdes lokalt i
fellesrådet/menighetsrådet/prostiet og er et tverrfaglig kursopplegg som retter seg mot
gravferdstilsatte, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kontortilsatte, klokkere og andre
interesserte.
En kirketjener som har gjennomført og fått godkjent alle tre delene av
Kirketjenerskolen, har etter Hovedtariffavtalens § 4.6 rett på lønn som fagarbeider.
Studiet gir ikke fagbrev. Les mer på: http://www.kirketjenerskolen.no/
Studiet er kostbart, ca 16 000,- for del 1+2 og ca kr 1 500,- for del 3.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i fellesrådet sak 8/18 -10.04.18:
Audnedal kirkelige fellesråd støtter henvendelsen og gir ansatte i kirketjenerstillinger
muligheten til å ta kurset/ studiet.
Enstemmig vedtak i fellesrådet sak 8/18 -10.04.18:
Audnedal kirkelige fellesråd støtter henvendelsen og gir ansatte i kirketjenerstillinger
muligheten til å ta kurset/ studiet.

