Bardu Menighet
Ytterjordveien 3
9360 BARDU
Tlf: 77 18 52 60
Epost: post.bardu@kirken.no

Den Norske kirke

Referat fra møte i Menighets- og Fellesråd
Møtedato:
27.februar 2018
Møtetid:
Kl 12.00-15.00
Møtested:
Menighetshuset
Tilstede; Toril Dybdal (leder), Vigdis Bruvold, Ove Paulsen, Anne Kari Westby Nordli, Monica
Olaisen, Mona Brattli, Hege Skogly, Alf Harald Lund, varaordfører Terje Nyberget og sokneprest
Audhild Kaarstad. Møtesekretær Kjersti Lunde.
Meldt forfall; Elin S Brandvoll, Anne Christine Viste

Sak 01/19

Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av møtebok fra sist menighetsrådsmøte 12.desember 2018.
Vedtak: Innkalling og møtebok godkjent.

Sak F-02/19

Årsregnskap 2018 med noter
Spørsmål til oppfølging: hvordan ivaretar Bardu menighet differansen i pensjon?
Vedtak: Regnskapet 2018 for menighetsrådet fastsettes med et mindre forbruk på kr.
120 572.- som føres til balansekontoen 259500 regnskapsmessig mindre forbruk.
Regnskapet for 2018 oversendes Revisorene Helberg & Øverås AS for revidering.

Sak F-03/19

Behandle forslag til budsjett 2019
Dersom Samspillfabrikken» får finansiering, må dette inn i revidert budsjett juni.
Vedtak: Det fremlagt budsjett 2019 vedtatt med kommentar om at maling av kirka
prioriteres.

Sak 04/19

Orienteringssaker
Orienteringssakene ble gjennomgått i henhold til saksfremlegg utsendt ved
innkallingen.
Punkt 6. Status «Samspillfabrikken».
Terje N har informert formannskap og styret på Viken senter og fått gode
tilbakemeldinger. Terje N har også hatt kontakt med Sparebanken NN om midler og vi
søker på disse midlene. Terje N tar ansvar. Det er søkt IMDi om midler – forventes
avklart i slutten av mars.
Punk 7. Fasteaksjonen – Ove Paulsen hjelper til med vaffelsteking og opptelling.
Punkt 8. Utbygging av Menighetshuset. Kjersti sender tegninger til Terje Nyberget.

Sak F-05/19

Forberedelser til kirkevalget 2019
Nominasjonskomiteen avtalte møtetidspunkt.

Sak M-06/19

Menighetens årsmelding – årsmøte søndag 10.mars
Vedtak: Årsmelding 2018 vedtatt.

Sak M-07/19

Basar og Loppemarked 2019 (lørdag 27/4)
Loppemarked 27.april – planleggingsmøte på menighetshuset mandag 25.mars kl
18.00. Hele Menighetsrådet med vara innkalles herved. Administrasjonen har bestilt
plass på for loddsalg på Coop 25. og 26.april.

Sak M-08/19

Evaluering av jule- og nyttårsfesten
Det kom mange til årets jule- og nyttårsfest, om lag 120 personer.
Erfaringer gjør at vi på neste jule- og nyttårsfest ikke serverer ris- og rømmegrøt. Vi
tar med kaker og påsmurte smørbrød evt smører underveis.
Ettermiddag er et godt tidspunkt. Det fungerer bra at alle tar med en liten gevinst til
åresalget og at alle får lik antall årer.

Sak 9/18

Evt
Strikkeprosjektet – fordi Knitting for safe Motherhood har meldt fra om at de hadde
nok tepper m.m, har rådet valgt å endre målgruppen til familiesenteret IRIS senteret.
De hjelper flyktninger som kommer i land på den greske øya Chios. Våre strikkede
tepper m.m blir sendt dette senteret.
Kirkeskyss – det er behov for kirkeskyss når vi har gudstjeneste i kapellene.
Bardu kirke 200 år – hvordan forberede oss og jobbe frem mot 200-års jubileum av
Bardu kirke i 2029.

Neste møtet i rådet er onsdag 24/4 kl 1200.

Bardu torsdag, 7. mars 2019
For Fellesråd/menighetsråd
Kjersti Lunde
Kirkeverge/daglig leder

