REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 26.10.2016

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Anita Dalmo Moltubak, Kristine Elisabet Svendsen, Åse Marie Longva, Annlaug Fjøren, Kristin Glæstad
Vonheim, Stig Ove Voll, Finn Arild Fjøren, Grethe Lystad Johnsen, Vibeke Wiersholm Gjære, Eyvind
Pettersson.
Meldt forfall: Håvard Ervik

GODKJENNINGSSAKER
 Innkalling til møte i Molde menighetsråd 26.10.0216
 Referat fra møte i Molde menighetsråd 28.09.2016
NYTT FRA STABEN
Daglig leder Finn Arild Fjøren orienterte
MISJONSNYTT
Håvard Ervik som skulle ha misjonsnytt var ikke til stede. Finn Arild Fjøren orienterte i stedet
om samtale med regionledelsen i NMS og de endringer organisasjonen gjennomgår for
tiden. Menighetens misjonsavtale med NMS blir tatt opp som sak i menighetsrådet på
nyåret.

VEDTAKSSAKER
Sak 032/16

Evaluering av menighetsutviklingsverktøyet NAMU

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling
Anita Moltubak og Vibeke Gjære som sitter i NaMu -gruppa, orienterte om sine erfaringer med å bruke
NaMu som menighetsutviklingsverktøy. De har hatt mange positive erfaringer og det hadde vært
spennende å være med i arbeidet i NaMu -gruppa. Undersøkelsen har gitt grunnlag for en analyse av
menigheten, og forslag til tiltak for å styrke svake sider ved menighetsarbeidet. Resultatet av NaMu undersøkelsen har påvirket den strategiske tenkningen i menigheten.
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Tenkningen, språket og begrepene som ligger i grunnen for NaMu som menighetsutviklingsverktøy,
gjenkjennes i en del referater fra ulike grupper som gudstjenesteutvalget, Arken m.fl. Derfor synes det som
om NAMU har hatt og har betydning for hvordan menigheten arbeider med menighetsutvikling.
Dersom en skal fortsette med NaMu er det viktig at både menighetsråd og stab bruker verktøyet. Det kan
synes som om det her er noe å gå på. I den siste perioden har også NaMu -gruppa hatt problem med å se at
de er blitt involvert i menighetsrådets arbeid slik som tidligere.
Menighetsrådet samtalte om NaMu, både ut fra orienteringen som ble gitt, fremlagte evaluering fra
NAMU-gruppa og referat fra AUs samtale med NaMu-gruppa og mentor Ommund Rolfsen og følgende
vedtak ble gjort.

Vedtak
1. Molde domkirke fortsetter å bruke NaMu som menighetsutviklingsverktøy.
2. Menighetsrådet tar over og organiserer oppfølgingen av prosessene omkring neste undersøkelse.
3. NAMU-gruppa i sin nåværende form legges ned.
4. Det settes i gang arbeid for å involvere staben sterkere i bruken av NaMu.

Sak 033/16

Orientering/prioritering av ubenyttede midler i budsjettet 2016

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling
Administrasjonen orienterte om bruken av midler som er avsatt til investeringer i 2016. I ansvarsområde
Fellesutgifter menighetsråd (10000) ble det avsatt kr. 85 000 (sykkelstativ, antependium). Sykkelstativet er
bestilt, men arbeidet med antependium går sakte. Det synes som om det ikke er behov for penger til dette i
2016. I trosopplæring er det avsatt kr.150 000 til investeringer (Nye bord i rotunden, fullføring av kapell
m.m.)
Av dette beløpet er det brukt ca. 25 000. Det er kjøpt nye bord i kafeen og de tidligere kafebordene er
flyttet til rotunden. I kapellet er det ikke gjort noe mer.
Et behov som er blitt forsterket i løpet av året er å komme i gang med rehabilitering av kjøkkenet i
kirkestua. Her er det mange behov og et anslag for kostnadene for å få oppgradert kjøkkenet til et
tilfredsstillende nivå er anslått kr. 4-500 000. Skal vi fortsette bruken av kjøkkenet slik vi har i dag med
Internasjonal kafé og Middag på tvers, er det viktig å få gjort noe med kjøkkenet i nærmeste fremtid.
Menighetsrådet drøftet prioriteringene i årets investeringer. De ser viktigheten av å få gjort noe med
kjøkkenet i kirkestua for å få det opp på et akseptabelt nivå. Dette er en stor sak som det må lages en plan
for. Det er viktig at det vi har satt i gang i kapellet blir fullført før vi starter på et nytt prosjekt.

Vedtak.
Investeringsbudsjettet brukes slik det var planlagt. Kapellet fullføres og det legges lyddempende plater i
kaféen. Pengene som ikke blir brukt til antependium tilbakeføres til disposisjonsfond. Det lages plan for
renovering av kjøkkenet i kirkestua og hvordan dette kan finansieres.
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REFERATSAKER






Referat fra møte MMR-AU 18.10.2016
Referat fra møte I Schola Cantorum 05.10.2016
Referat fra møte i diakoniutvalget 07.10.2016
Referat fra ledermøte i Arken 30.08.2016
Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 06.10.2016

Molde domkirke 08.11.2016
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Kristine Elisabet Svendsen
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder
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