Møtebok for Audnedal kirkelige fellesråd
Møtedato: 23.05.2019
Møtetid: kl: 19.00- 20.30
Møtested: Kirkekontoret
Tilstede:
John Øyda, Trond Flottorp, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit, Harald Solås,
Meldt forfall:
Unni Nilsen Husøy, Richart Håland





Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra 09.04.19
Godkjenning av saksliste

Saker:
Sak 06/19: Utlån av konfirmantkapper
Sak 07/19: Kostnader knyttet til maling, takrenner og vinduer på Konsmo kirke
Sak 08/19: Behov for utvidelse redskapsbu
Sak 09/19: Nyanskaffet stemplingsutstyr
Sak 10/19: Kjøp av tjenester fra Grindheim Hagelag
Sak 11/19: Neste møte

TIL FELLESRÅDETS MEDLEMMER:
John Øydna, Richart Håland, Trond Flottorp, Åge Birkeland, Geir Ola Tveit, Unni
Nilsen Husøy
Eventuelle forfall meldes til kirkeverge slik at varamedlem kan innkalles.
INNKALLING TIL MØTE TORSDAG 23. MAI KL 19.00
MØTESTED: KIRKEKONTORET
Sakskartet går som orientering til:
Første varamedlem av fellesrådet: Sven Ove Nepstad og Liv Vasland
Varamedlem for Audnedal kommune: Harald Solås
Medlemmer av Grindheim sokneråd:
Ragnhild Huseby Solås, Lise Finseth Løland, Vigdis Finseth
Medlemmer av Konsmo menighetsråd:
Britt Dalan, Liv Birkeland, Bente Birkeland
Prost: Per Ragnar Haraldstad




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra 09.04.2019
Godkjenning av saksliste

Vedtakssaker:
Sak 06/19: Utlån av konfirmantkapper
Sak 07/19: Kostnader knyttet til maling, takrenner og vinduer på Konsmo kirke
Sak 08/19: Behov for utvidelse redskapsbu
Eventuelt

Audnedal Kirkelige Fellesråd, 14.05.2019
John Øydna
Leder
Ingunn Birkeland
Kirkeverge

Sak nr.:
06/19

Møtedato:
23.05.19

Arkiv:
413

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Utlån av konfirmantkapper
Konsmo misjonslag NLM søker Audnedal kirkelige fellesråd om lån av konfirmantkapper
til konfirmasjon på Konsmo bedehus 30. mai. Se vedlegg. Følgende vedtak ble gjort i
fellesrådet 2017:
Vedtak i fellesrådet sak 9/17-27.04.17:
Audnedal kirkelige fellesråd imøtekommer henvendelsen til NLM Konsmo og låner ut to
konfirmantkapper til konfirmasjonsmøte på Konsmo bedehus 25. mai 2017. Utlånet
forutsetter skriftlig kontrakt. Fremtidig utlån av konfirmantkapper gjøres etter vedtak i
AKF.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd imøtekommer henvendelsen til NLM Konsmo og låner ut to
konfirmantkapper til konfirmasjonsmøte på Konsmo bedehus 30. mai 2019. Utlånet
forutsetter skriftlig kontrakt.
Behandling i fellesrådet sak 06/19 -23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd imøtekommer henvendelsen til NLM Konsmo og leier ut to
konfirmantkapper til konfirmasjonsmøte på Konsmo bedehus 30. mai 2019. Utleie
forutsetter skriftlig kontrakt. For utleie av kapper til konfirmasjon påløper det
kostnader på kr 200,- pr kappe for å blant annet å dekke kostnader til vask og stell av
kappene.
Vedtak i fellesrådet sak 06/19 -23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd imøtekommer henvendelsen til NLM Konsmo og leier ut to
konfirmantkapper til konfirmasjonsmøte på Konsmo bedehus 30. mai 2019. Utleie
forutsetter skriftlig kontrakt. For utleie av kapper til konfirmasjon påløper det
kostnader på kr 200,- pr kappe for å blant annet å dekke kostnader til vask og stell av
kappene.

Sak nr.:
07/19

Møtedato:
23.05.19

Arkiv:
411

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Kostnader knyttet til maling, takrenner og restaurering av
vinduer på Konsmo kirke
Audnedal kirkelige fellesråd har i 2019 mottatt kr 400 000,- i ekstra bevilgning fra
Audnedal kommune til maling av Konsmo kirke, jfr. sak 01/19.
Anbudsteksten som ble behandlet i sak 04/19 resulterte i tilbud fra tre firmaer. Se
vedlegg. Restaurering/ kitting av vinduer kommer i tillegg, etter behov. I forbindelse
med malingsarbeidet blir det satt opp stilas. Firmaet som vi ønsker videre dialog med, er
positivet til at vi benytter deres stilas for montering av takrenner på kirken i etterkant
av malingsarbeidet. De kan også utføre dette arbeidet.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd gir Kirkevergen fullmakt til å benytte de midler som er
nødvendige for at arbeidet på kirka skal bli utført på en faglig god måte, at vinduene får
den behandling som kreves og at takrenner blir montert etter godkjenning fra Biskop.
Midler fra disposisjonsfond benyttes til formålet. Fellesrådet gir fullmakt til kirkeverge,
leder og nestleder for å ta eventuelle avgjørelser som måtte dukke opp underveis i
prosessen.
Behandling i fellesrådet sak 07/19 -23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd gir Kirkevergen fullmakt til å benytte de midler som er
nødvendige for at arbeidet på kirka skal bli utført på en faglig god måte, at vinduene får
den behandling som kreves og at takrenner blir montert etter godkjenning fra Biskop.
Midler fra disposisjonsfond benyttes til formålet. Fellesrådet gir fullmakt til kirkeverge,
leder og nestleder for å ta eventuelle avgjørelser som måtte dukke opp underveis i
prosessen.
Vedtak i fellesrådet sak 07/19 -23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd gir Kirkevergen fullmakt til å benytte de midler som er
nødvendige for at arbeidet på kirka skal bli utført på en faglig god måte, at vinduene får
den behandling som kreves og at takrenner blir montert etter godkjenning fra Biskop.
Midler fra disposisjonsfond benyttes til formålet. Fellesrådet gir fullmakt til kirkeverge,
leder og nestleder for å ta eventuelle avgjørelser som måtte dukke opp underveis i
prosessen.

Sak nr.:
08/19

Møtedato:
23.05.19

Arkiv:
53

Saksbehandler:
IB

Saksframstilling – Behov for utvidelse redskapsbu
Kirkegårdsarbeiderne og graveren på kirkegårdene opplever utfordringer med plass til
oppbevaring i redskapsbuene, særlig vinterstid. Utstyr, redskaper, benker og maskiner
har blitt flere og større over tid. Dette skaper særlig problemer i forhold til innendørs
oppbevaring av gravemaskinen i Grindheim vinterstid. Innendørs lagring vinterstid var
en forutsetning da avtalen om graving på kirkegårdene i Audnedal ble inngått. I vår ble
gravemaskin og henger stjålet mens den var parkert ved redskapsbua på Grindheim.
Forslag til vedtak
Audnedal kirkelige fellesråd ønsker at alle maskiner og annet utstyr som er knyttet til
kirkegårdsdrift skal kunne oppbevares innendørs vinterstid med forsvarlig sikring.
Kirkevergen undersøker krav til areal og muligheter for utvidelse av redskapsbuene på
Konsmo og Grindheim. Fellesrådet gir fullmakt til kirkeverge, leder og nestleder for å ta
avgjørelser om plassering og godkjenne kostnader før oppstart. Midler fra
disposisjonsfond benyttes til formålet.
Behandling i fellesrådet sak 08/19 - 23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd ønsker at alle maskiner og annet utstyr som er knyttet til
kirkegårdsdrift skal kunne oppbevares innendørs vinterstid med forsvarlig sikring.
Kirkevergen undersøker krav til areal og muligheter for utvidelse av redskapsbuene på
Konsmo og Grindheim. Forslag til beskrivelse og pris sendes fellesrådets medlemmer til
orientering med mulighet for å be om møte. Fellesrådet gir fullmakt til kirkeverge, leder
og nestleder for å ta avgjørelser om plassering og godkjenne kostnader før oppstart.
Midler fra disposisjonsfond benyttes til formålet.
Vedtak i fellesrådet sak 08/19 – 23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd ønsker at alle maskiner og annet utstyr som er knyttet til
kirkegårdsdrift skal kunne oppbevares innendørs vinterstid med forsvarlig sikring.
Kirkevergen undersøker krav til areal og muligheter for utvidelse av redskapsbuene på
Konsmo og Grindheim. Forslag til beskrivelse og pris sendes fellesrådets medlemmer til
orientering med mulighet for å be om møte. Fellesrådet gir fullmakt til kirkeverge, leder
og nestleder for å ta avgjørelser om plassering og godkjenne kostnader før oppstart.
Midler fra disposisjonsfond benyttes til formålet.

Sak nr.:
09/19

Møtedato:
23.05.19

Arkiv:
531

Saksbehandler:
IB

Nyanskaffet stemplingsutstyr
Behandling i fellesrådet sak 09/19 - 23.05.19:
Stemplingsutstyret som ble kjøpt inn på tampen av 2018 viser seg å ikke svare helt til
forventningene. De mekaniske komponentene er av dårligere kvalitet og mindre stabile
enn de modellene vi har fra tidligere. Dette skaper store utfordringer ved graving og når
rammene skal løsne for å tas opp av grava. Disse utfordringene resulterer i at det gamle
utstyret fortrinnsvis benyttes.
Vedtak i fellesrådet sak 09/19 – 23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd ønsker at kirkevergen skal gå i dialog med leverandøren for
å forhandle om en løsning evt. heve kjøpet. Å bygge om eksisterende utstyr er en
alternativ løsning for å imøtekomme behovet for rammer av større dimensjoner.

Sak nr.:
10/19

Møtedato:
23.05.19

Arkiv:
516

Saksbehandler:
IB

Kjøp av tjenester fa Grindheim Hagelag
Behandling i fellesrådet sak 10/19 - 23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd tilbyr avtale om betalt gravstell gjennom legat eller årlig
faktura. På Grindheim kyrkjegard har fellesrådet avtale med Grindheim Hagelag om stell
av disse gravene. I flere år har fellesrådet betalt Hagelaget kr 850,- pr grav/år for denne
tjenesten. Styret i Hagelaget har henvendt seg til kirkekontoret med ønske om å øke
betalingssatsen fra kr 850,- til kr 950,- pr grav. Satsen har ikke vært justert på flere år.
Vedtak i fellesrådet sak 10/19 – 23.05.19:
Audnedal kirkelige fellesråd vedtar å øke satsen på tjenesten fra Grindheim Hagelag fra
kr 850,- til kr 1 200,- til Hagelaget pr grav/år.
Satsen for betalt gravstell økes fra kr 1 100,- til kr 1 500,- fra 2020 og legges inn med en
årlig justering. Ønske om økning av betalingssatsen legges frem for Lyngdal kirkelige
fellesnemd.

Sak nr.:
11/19

Møtedato:
23.05.19

Arkiv:
029

Saksbehandler:
IB

Behandling i fellesrådet sak 11/19 - 23.05.19:
Revisjonen er snart ferdig med gjennomgang av regnskapet for Audnedal kirkelige
fellesråd 2018. Dette må behandles sammen med årsmeldingen for fellesrådet innen 1.
juli 2019. Det vil derfor bli behov for et nytt møte innen kort tid.
Vedtak i fellesrådet sak 11/19 – 23.05.19:
Nytt møte: 4. juni kl.19.00

