DEN NORSKE KIRKE
Kirkevergen i Meløy
Ørnes, 07.02.2019

Protokoll Meløy kirkelige fellesråd
Møte nr 6/ 2018
Tid: 06.12.18 kl. 18:00
Sted: Kantina Meløy Energi
Tilstede:
Fore og Meløy:
Eva Ulriksen
Tore Dybvik
Glomfjord:
Ingen til stede
Halsa:
Mary Kildal
Marie Aag Storjord
Geistlig repr.:
Rolv Olsen, Simone Schiebold
Kommunal repr.:
Lisbeth Selstad Amundsen
Referent:
Tore Larsen
Meldt forfall: Marit Danielsen, Renate Berg
Saksliste
32/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
33/18 Godkjenning av referat fra møte 05/18
34/18 Møteplan 2019
35/18 Økonomirapport per 31/10
36/18 Oppsummering 2018
37/18 Valg av leder og nestleder
38/18 Orienteringssaker

Eva Ulriksen
Leder

Tore Larsen
Daglig leder

Kirkevergen i Meløy

Telefon 75 72 12 10

Kystveien 4
8150 Ørnes

Email: kirkevergen@meloy.kirken.no

32/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak i fellesrådet: Innkalling godkjent med merknader. To av rådets medlemmer møtte opp på Fore
Menighetshus, som nevnt i opprinnelig innkalling. Utydelig beskjed om endring av møtested.

33/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05/2018
Sakspapirer: Protokollen ble lest opp og tatt til etterretning. Det ønskes notert til sak 27/18 at de
ansatte ikke har noen bestemmelsesrett i lokalisering av kontor, men at de skal kunne uttale seg og bli
hørt. Tore Dybvik sier saken må utredes på nytt.
Til sak 28/18: Kommunestyret ønsker restaurering av Meløy Kirke utredet ordentlig. Vi vi i samarbeid
med fylkesantikvaren få utarbeidet tilstandsrapport våren 2019. Kirkeverge tar kontakt med ordfører /
rådmann for videre prosess.
Til sak 29/18: Søker til prestestilling i Fore og Meløy kommer på besøk 15. og 16.12. Eva refererte
planlagt program for besøket.
Vedtak i fellesrådet: Protokoll for møte 05/2018 ble godkjent, med merknader.

34/18 Møteplan 2019
Vedtak i fellesrådet:
Følgende datoer fastsettes:13. februar i Glomfjord, 27. mars på Halsa, 8. mai på Fore, 19. juni i
Glomfjord. Alle dager kl 1800.

35/18 Økonomirapport per 31/10
Sakspapirer:
Kirkeverge la frem rapport i møtet, som viser at vi går mot et lite overskudd i driften for 2018 på ca
150 000 kroner.
Han sa videre at det er ganske store utestående beløp i ubetalte festeavgifter. Fellesrådet ønsker at
liste over ubetalte fester legges frem for dem, slik at vi kan se på om eller hva som skal avskrives. Her
vil gravene bli slettet hvis det ikke lar seg gjøre å få betaling.
Det er noe økte lønnsutgifter, i hovedsak på grunn av dobbel lønn til kirkeverge og forgjenger i
overlappingsfasen.
Vedtak i fellesrådet:
Økonomirapport tas til etterretning. Rapport over utestående festeavgifter legges frem etter utgangen
av 2018.

36/18 Oppsummering 2018
Sakspapirer:
Saken utsettes til året er gått, og vi har regnskapet klart. Kirkeverge opplyste ellers om at det ikke har
vært sykefravær siden i februar 2018, og at arbeidsmiljøet er godt. Fremdrift i saken om Ørnes
Menighetshus ble tatt opp, og menighetsbladet ble diskutert.
Vedtak i fellesrådet:
Oppsummering 2018 gjøres på vanlig måte i årsmeldingen. Øvrige saker tatt til etterretning.
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37/18 Valg av leder og nestleder
Sakspapirer:
Følgende kandidater ble foreslått:
Leder Mary Kildal
Nestleder Marie Aag Storjord
Vedtak i fellesrådet:
Kandidatene ble enstemmig valgt.

38/18 Orienteringssaker
Sakspapirer:
- Kirkeverge har vært på kurs i kirkeregnskap
- Kirkeverge har hatt møter med KA om restaurering av Meløy Kirke
- Det arrangeres stabsmøte for hele staben onsdag 5.12 med middag og påfølgende konsert.
- Fellesrådet og stab tar ansvar for «Kick-off» for kirkevalget i februar 2019.
Marie Aag Storjord måtte gå fra møtet kl 1945.
Møtet ble hevet kl 2000, og de resterende i møtet hadde felles måltid på Bella Napoli.
Neste møte er i Glomfjord onsdag 13. februar kl 1800.

Eva Ulriksen
Leder

Tore larsen
Daglig leder
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