DEN NORSKE KIRKE
Molde kirkelige fellesråd
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf: 71111475
E-post: kirkevergen@molde.kommune.no

Molde 01.02.2018

Møtebok Molde kirkelige fellesråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

31.01.2018
kl. 17:45 – 18.55
Kirkekontoret - Gotfred Liesplass 4

Tilstede:
Max Ingar Mørk, Oddlaug Kari Herje Hovdenak, Frank Willy Mork, Olav Gading, Vidar Svenning, Marit
Dahle.
Meldt forfall:
Eyvind Pettersson, Johanne Stave, Britt Janne Tennøy.
Videre møtte:
Hans Jakob Nes møtte som sekretær.
Møtet ble ledet av:
Max Ingar Mørk
Underskrifter:

Max Ingar Mørk

Hans Jakob Nes

1. Åpning
Kirekvergen leste tekst fra Såmannssøndagen.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent uten merknader.
3. Godkjenning av møtebok fra 06.12.2017.
Godkjent uten merknader.
4. Behandlet ble:
Sak 001/18 Kirkelig fellesråd - driftsbudsjett 2018
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2018 i samsvar med forslag vedlagt saksframstilling datert
30.01.2018.
Behandling:
Kirkevergen orienterte nærmere om budsjettforslaget.

Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2018 i samsvar med forslag vedlagt saksframstilling datert
30.01.2018.

Sak 002/18 Kirkelig fellesråd - investeringsbudsjett 2018
Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar slikt investeringsbudsjett 2018:
 Opparbeidelse av ny gravplass ved Røbekk planlegging og oppstart - kr 10 mill
 Oppgradering av kombinasjonssystemet i Molde domkirkes orgel – kr 300 000 (overført fra
2017)
Behandling:
Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kirkelig fellesråd vedtar slikt investeringsbudsjett 2018:
 Opparbeidelse av ny gravplass ved Røbekk planlegging og oppstart - kr 10 mill
 Oppgradering av kombinasjonssystemet i Molde domkirkes orgel – kr 300 000 (overført fra
2017)

Sak 003/18 Nye Molde kirkelige fellesnemd - vertsfellesråd
Forslag til vedtak:
Molde kirkelige fellesråd tar på seg å være vertsfellesråd for Nye Molde kirkelige fellesnemd i
perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.
Behandling:
Det ble votert over innstillingen som ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Molde kirkelige fellesråd tar på seg å være vertsfellesråd for Nye Molde kirkelige fellesnemd i
perioden 01.01.2018 – 31.12.2019.

Sak 004/18 Røbekk kirkegård - søknad om minnesmerke
Forslag til vedtak:
Søknad fra Katrine Rødseth om å sette opp minnesmerke på Røbekk kirkegård for Kristian Tolås
Trondsen imøtekommes ikke.
Behandling:
Fellesrådet drøftet saken inngående og ga uttrykk for forståelse for søknaden om å sette opp
minnesmerke på Røbekk kirkegård. Likevel veier forholdet til gjeldende regelverk såpass tungt at
søknaden oppleves vanskeilg å imøtekomme.
Fellesrådet understreker muligheten som allerede er etablert på kirkegården til å kunne benytte
felles minnestein ved anonym minnelund, og oppfordrer til at denne kan brukes. Av hensyn til
andre pårørende er det imidlertid viktig at denne ikke får preg av å være et privat minnesmerke.
Max Ingar Mørk foreslo å endre forslag til vedtak slik:
Søknad fra Katrine Rødseth om å sette opp minnesmerke på Røbekk kirkegård for Kristian Tolås
Trondsen kan ikke imøtekommes som følge av gjeldende regelverk.

Det ble votert over det endrede forslaget til vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Katrine Rødseth om å sette opp minnesmerke på Røbekk kirkegård for Kristian Tolås
Trondsen kan ikke imøtekommes som følge av gjeldende regelverk.

5. Referatsaker
Referatsakene ble gjennomgått og kommentert.
6. Orienteringssaker
Frank Willy Mork fortalte fra konsert i Kleive kirke søndag 28 januar. Mye folk og god steming.
Max Ingar Mørk orienterte kort om stor aktivitet i Røbekk kirkesenter.
7. Eventuelt.
Olav Gading foreslo i forlengelse av behandlig av sak 004/18 at fellesrådet på et senere tidslunkt burde
drøfte nærmere behov og muligheter for minneplasser på gravplassene i byen.
Gading foreslo også, i forlengelse av sak 002/18, at det også burde drøftes behov for gravplasser og
utnyttelse av disse i nærheten av sentrum nå som hovedgravplassen for nye graver flyttes til Røbekk.
Fellesrådet sluttet seg til dette og ba om at saker fremmes når det er naturlig.
Møtet slutt.
For Molde kirkelige fellesråd
Hans Jakob Nes
Kirkeverge

