
      

 

DEN NORSKE KIRKE 
Audnedal kirkelige fellesråd 

 

 

 

Møtebok for Audenedal kirkelige fellesråd 

 

Møtedato: 12.01.2017 

Møtetid: kl. 19:00-20.15 

Møtested: Menighetskontoret 

 

 

Tilstede:  
John Øydna, Richart Håland, Trond Flottorp, Åge Birkeland, Unni  Nilsen Husøy, Geir Ola Tveit, Ingunn 

Birkeland. 

 

Meldt forfall: 

 

Orienteringssak 

Oppfølging av visitasmeldingen. 

  

Saker 

 

Sak 001/17 Overføring fra Audnedal kommune 

Viser til møteprotokollen fra kommunestyret i Audnedal kommune 15.12.2016:  

 

PS 92/16 Handlingsplan 2017-2020 og budsjett 2017  
Rådmannens forslag til vedtak:  

 

3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd:  

Kr 1.761.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. I tillegg interne 

tjenester verdsatt til kr 141.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 100.000 ut fra nivået i 2016. 

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2016 – sak 82/16: 

Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd:  

Kr 1.761.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. I tillegg interne 

tjenester verdsatt til kr 141.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 100.000 ut fra nivået i 2016. 

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 

3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd:  

Kr 1.761.000, herav kr 100.000 i hvert av årene 2014-2017 til nye investeringer. I tillegg interne 

tjenester verdsatt til kr 141.000. Dette innebærer en reduksjon på kr 100.000 ut fra nivået i 2016. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Audnedal kirkelige fellesråd tar vedtaket til etterretning. 

 

Møtebehandling: 

Audnedal kirkelige fellesråd tar vedtaket til etterretning. Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Audnedal kirkelige fellesråd tar vedtaket til etterretning. 
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Sak 002/17 Forslag til budsjett  

Vedlagt er forslag til budsjett for 2017 for Audnedal kirkelige fellesråd. Budsjettet er lagt opp etter 

kommunestryrets vedtak fra 15.12.2016 om overføring på totalt kr 1 761 000 til AKF. Herav 100 000 til 

investering som ikke inngår i driftsbudsjettet.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til budsjett er vedlagt. 

 

 

Møtebehandling: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 003/17 oppfølging sak 21/16 

Viser til vedlagt sak 21/16 av 22.11.2016 som ble utsatt til neste møte.  

Overføringen fra kommunen ble redusert i forhold til omsøkt, noe som betyr at kostnader til ny sitteklipper 

ved Konsmo kirkegård er fjernet fra driftsbudsjettet for 2017. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling: 

Audnedal kirkelige fellesråd sender en skriftlig oppsigelse av leieavtalen til Oskar Birkeland innen 1. februar 

2017. Evt innkjøp av ny klipper vil bli vurdert når årsregnskapet for Audnedal kirkelige fellesråd 2016 

foreligger. Enstemmig vedtatt.    

 

 

Vedtak: 

Audnedal kirkelige fellesråd sender en skriftlig oppsigelse av leieavtalen til Oskar Birkeland innen 1. februar 

2017. Evt innkjøp av ny klipper vil bli vurdert når årsregnskapet for Audnedal kirkelige fellesråd 2016 

foreligger.    

 

 

Sak 004/17 Byggekomite- sakristiene 

I investeringsbudsjettet for Audnedal kirkelige fellesråd 2017 er det lagt inn to prosjekter i 2017: Renovering 

sakristi Konsmo kirke og renovering sakristi Grindheim kyrkje. Begge prosjektene er kalkulert med 

kostnader på kr 200 000,- og innebærer noe gaveinntekter, avhengig av valg av løsninger og leverandører.     

Konsmo menighetsråd har nedsatt en arbeidsgruppe som har laget et budsjett over kostnader og konkrete 

tegninger. De er også godt i gang med å samle inn de midler som trengs.  

I Grindheim vil det bli utarbeidet planer og kostandsoverslag til neste soknerådsmøte. 

 

For at prosjektene skal kunne gjennomføres som planlagt bør det settes ned en byggekomite for hvert 



      

 

DEN NORSKE KIRKE 
Audnedal kirkelige fellesråd 

 

 

prosjekt som har ansvar for fremdriften og som kan ta avgjørelser på vegne av fellesrådet.        

 

 

Forslag til vedtak: 

Fellesrådet gi fullmakt til Britt, Richart og Ingunn for å planlegge, ta avgjørelser og gjennomføre prosjektet 

sakristiet i Konsmo kirke innenfor de rammene som er gitt i sak 25/16. 

Fellesrådet gir fullmakt til Trond, Lise og Ingunn til å planlegge, ta avgjørelser og gjennomføre prosjektet 

sakristiet i Grindheim kyrkje innenfor de rammene som er gitt i sak 25/16. 

 

 

Møtebehandling: 

Fellesrådet gi fullmakt til Britt, Richart og Ingunn for å planlegge, ta avgjørelser og gjennomføre prosjektet 

sakristiet i Konsmo kirke innenfor de rammene som er gitt i sak 25/16. 

Fellesrådet gir fullmakt til Trond, Lise og Ingunn til å planlegge, ta avgjørelser og gjennomføre prosjektet 

sakristiet i Grindheim kyrkje innenfor de rammene som er gitt i sak 25/16. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Fellesrådet gi fullmakt til Britt, Richart og Ingunn for å planlegge, ta avgjørelser og gjennomføre prosjektet 

sakristiet i Konsmo kirke innenfor de rammene som er gitt i sak 25/16. 

Fellesrådet gir fullmakt til Trond, Lise og Ingunn til å planlegge, ta avgjørelser og gjennomføre prosjektet 

sakristiet i Grindheim kyrkje innenfor de rammene som er gitt i sak 25/16. 

 

 

Sak 005/17 Befaring kirker og kirkegårder 

Det ønskes befaring i kirkene og på kirkegårdene for fellesrådets medlemmer våren 2017.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Torsdag 27. april blir det befaring i kirkene og på kirkegårdene for fellesrådets medlemmer. 

 

 

Møtebehandling: 

Torsdag 27. april blir det befaring i kirkene og på kirkegårdene for fellesrådets medlemmer. Enstemmig 

vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Torsdag 27. april blir det befaring i kirkene og på kirkegårdene for fellesrådets medlemmer. 

 

 
 

 

For Audenedal kirkelige fellesråd 

 

inbi 

Kirkeverge 


