DEN NORSKE KIRKE
Kirkevergen/Daglig leder
Hammerfest sogn

Hammerfest 17. november 2016

REFERAT FRA MØTE I HAMMERFEST MENIGHETSRÅD
TIRSDAG 25. OKTOBER 2016.

Tilstede:

Pål Blix-Johansen, Hans Arne Dahl, Berit R. Oskarsen, Wenche Britt
Enochsen, Seija K. Piri, Hans M. Ellingsen, Even H. Lund, Knut Harald
Karlsen og kapellan Jon Arne Tandberg(for soknepresten).

Forfall:

Gyri Krogh.

Kopi:

Alle møtedeltakerne, Gyri Krogh, vararepresentantene, prost, revisjonen,
kirkelig administrasjonsutvalg, ordfører, rådmann, bispedømmekontoret og
arkivperm i kirkekontorets ekspedisjon for offentlig innsyn.
Svein M. Sivertsen

Referent:

SAKSLISTE FOR HAMMERFEST MENIGHET
Ved møtes begynnelse ble det meldt inn to saker som MR godkjente.
Sak FR 39/16
Sak MR 40/16

Ombygging av våpenhuset for å få på plass et handicaptoalett.
Søknad fra Hekla Stålstrenga om å få holde konsert i Hammerfest kirke
lørdag den 02.12. 2017.

Sak MR 27/16
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra møte den 14. juni 2016.
Protokollen godkjent.

Sak MR 28/16

Gyri Krogh melder at hun må trekke seg fra det videre arbeidet i
Menighetsrådet.
MR ønsker ikke at Gyri Krogh trekker seg fra MR. Det er lang tid
igjen av valgperioden og ting kan forandre seg. MR vil at hun heller
melder forfall til møtene hun ikke kan møte i.

Vedtak:
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Sak MR 29/16

Vedtak:

Sak MR 30/16
Vedtak:

Sak MR 31/16

Vedtak.
Sak FR 32/13

Vedtak:

Sak FR 33/16

Vedtak:
Sak FR 34/16

Vedtak:

Søknad fra «Bymusikken» om å få låne kirken som øvingslokale.
De ønsker at korpset skal ledes av Elena Brovold.
Elena er villig til å påta seg denne jobben som en del av hennes stilling i
kirka. Even Lund forlot møtet ved behandlingen av denne saken.
MR sa ja til at Bymusikken kan få øve gratis i kirka mot at de bidrar i
enkelte gudstjenester. MR sa nei til at det skal bli en del av stillingen til
kantor Elena Brovold
Søknad fra Kristine Henriksen om å få leie Hammerfest kirke til
konsertforstillingen «Blott en dag» i Hammerfest kirke.
MR sa ja til å leie ut kirka til konsertforestillingen «Blott en dag».
Programmet skal godkjennes av AU.
Søknad om støtte til restaurering av et historisk maleri, Altertavlen fra
kirkebrakken i Havøysund. Det kom tre forslag til støtte av dette
prosjektet. Ett på 2.000,-, ett på 3000,-, og et på 10.000,-.
Alle tre forslagene ble nedstemt.
Kirkevergen i Kvalsund slutter den 01.01. 2017. Fellesrådet i Kvalsund
ønsker ikke å ansette ny kirkeverge siden det ikke er lenge igjen til
sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune er et faktum,
01.01. 2020. Kvalsund kirkelige fellesråd ønsker derfor et tettere
samarbeid med Hammerfest. I første omgang gjelder det stillingen som
kirkeverge/daglig leder og organist som de ønsker dekket fra
Hammerfest.
Hammerfest menighetsråd stiller seg positiv til å leie organisttjenester
til Kvalsund menighet, men vil ikke samarbeide vedr. daglig leder
stillingen.
Hammerfest menighetsråd ber daglig leder og leder av MR om å
undersøke muligheten for en snarlig sammenslåing av soknene.
Som følge av samarbeidsavtalen med Kvalsund kirkelige fellesråd må
stillingen til kantor Elena Brovold økes fra 80 % til 100 % fra 01.12.
2016.
Stillingen til Elena Brovold økes til 100 % fra 01.12.2016.
Utvide stillingen som renholder fra 50 til 100 %. Som følge av
samarbeidsavtalen med Kvalsund kirkelige fellesråd vil det på sikt bli
behov for også å stille med kirketjener i Kvalsund. Det betyr at
stillingen som renholder må økes fra 50 til 100 %.
Saken utsettes.
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Sak FR 35/16

Vedtak:

Ledig stilling som kirketjener/renholder i 100 % stilling.
Trond Martin Sivertsen har pga sykdom vært omplassert fra
oppsynsmann på kirkegårdene til kirketjener. Han vil nå tilbake som
oppsynsmann fra 01. januar 2017. Han som har et vikariat som
kirkegårdsarbeider slutter ved årsskiftet pga. militærtjeneste.
Som følge av avtalen med Kvalsund bør stillingen endres til
kirketjener/vaktmester.
Den ledige stillingen som kirketjener/renholder lyses
ut slik den er i dag.

Sak FR 36/16
Vedtak:

Budsjett og investeringer for 2017. Orientering ved kirkevergen.
Orienteringen tatt til følge.

Sak FR 37/16

Festeavgift. I dag er festeavgiften kr. 50,- pr år. Den har ikke vært
justert opp på mange år. Festeavgiften bør økes til kr 100,- pr. år og
fakturere for 10 år av gangen, mot 20 år i dag. Det vil også gjelde for
utenbys begravelser.
Festeavgiften økes til kr. 100,- pr år, faktureres for 10 år av gangen.
Økningen gjelder også utenbys begravelser. Gjelder fra 01.01 2017.
Vedtaket fra MR sendes over til kommunestyret i Hammerfest for
endelig godkjenning.

Vedtak:

Sak FR 38/16

Vedtak:

Sak FR 39/16

Vedtak.

Sak MR 40/16
Vedtak:

Leie av kirkelokaler ved arrangementer/konserter. I dag tar vi 10 % av
billettinntektene, min. kr.1.000,- ved utleie. Den bør økes til 20 % av
billettinntektene, min. kr.1.500,Dersom eksterne aktører leier kirkelokaler til arrangement/konserter,
skal det kreves 20 % av billettinntektene, men med en minimumssats på
kr. 1.500,Ombygging av våpenhuset for å få på plass et handicaptoalett.
Kirkevergen orienterte om den anbefalte løsning som ByggTjeneste AS
har utarbeidet.
MR godkjente det forslaget til løsning som ByggTjeneste AS har
utarbeidet. Finansieringen må på plass snarest slik at prosjektet kan
starte opp så snart det lar seg gjøre.
Søknad fra Hekla Stålstrenga om å få holde konsert i Hammerfest kirke
lørdag den 02.12. 2017.
MR sa ja til søknaden, men det må sjekkes opp at vi ikke har planlagt
noen egen aktiviteter den lørdagen. Programmet skal godkjennes av
AU.
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Referatsaker:

-

-

Takkebrev vedrørende ofringer.
Kirkegårdskonsulenten har vært på befaring på Hauen
kirkegård, rapport kommer.
Vedlikehold av kirkebygg. Nye dører til Hauen kapell og
Rypefjord kirke.
Økonomisk støtte til sanitetsforeningen som viser forestillingen
«heng deg» som handler om ungdom og mobbing på sosiale
medier.
Trosopplæringsplan er til godkjenning på bispedømmekontoret.
Kirkekaffen. Ingen liste er satt opp, men de i MR som ønsker å
ta ansvar for kirkekaffen gir beskjed til Eva Bjørgve.
Julelunsj i kirkestua den 08. desember kl. 14.00.
Nytt menighetsbygg, orientering v/Even Lund. Even fikk
fullmakt for å jobbe videre med saken.
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