DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy menighetskontor

Møtebok for Skjervøy Menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

24.10.2019
kl. 10:15
Menighetskontoret (Møterom)

Tilstede:
Helge Andersen, Birgit Paulsen, Peder André Amundsen, Øyvind Isaksen, Einar Tesdal, Kristin Dalheim,
Karsten Meilandstind Henriksen, Jan Larsen
Meldt forfall:
Eva Johanne Albrigtsen, Frode Langstrand, Maria Jørgensen Andersen.

Protokollunderskrivere:

----------------------------------------Møteleder

----------------------------------------Sekretær

----------------------------------------Kristin Dalheim

----------------------------------------Peder André Amundsen
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Saker
Sak 020/19 Godkjenning av protokoll av 10.09.19
Møtebehandling:
Fra Einar Tesdal:
- Einar deltok ikke på møtet og bør føres opp under «Meldt forfall»
Vedtak:
Med overnevnte korrigering, forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 021/19 Godkjenning av valgprotokoll - kirkevalget 2019
Møtebehandling:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Menighetsrådet gjør følgende vedtak:
- Valgprotokollen med vedlegg for kirkevalget 2019 godkjennes

Sak 022/19 Driftsbudsjettet pr september - økonomirapport og revidering
Møtebehandling:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:
- Økonomirapporten tas til orientering
- Revidert driftsbudsjett godkjennes

Sak 023/19 Til Skjervøy kommune - anmodning om økt selvskyldnergaranti for låneopptak
Møtebehandling:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjervøy kirkelige fellesråd anmoder Skjervøy kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for økt låneopptak Skjervøy sokn gjør hos
OVF til ferdigstilling av menighetshus med menighetssal.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol som med eksisterende og nytt låneopptak totalt utgjør
inntil 3 550 000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning
av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan
ikke overstige kr 3 905 000,-
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3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 27 år med
tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.
Sak 024/19 Søknad om dekning av flytteutgifter
Møtebehandling:
Forslag fra Einar Tesdal:
- Skjervøy sokn dekker kantorens flytteutgifter etter regning, oppad begrenset til kr 40 000,- Bindingstiden økes til 4 år. Ved oppsigelse før bindingstiden er over, skal flyttegodtgjøringen betales
tilbake med kr 10 000,- pr år som gjenstår av bindingstiden.

Vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:
- Skjervøy sokn dekker kantorens flytteutgifter etter regning, oppad begrenset til kr 40 000,- Bindingstiden økes til 4 år. Ved oppsigelse før bindingstiden er over, skal flyttegodtgjøringen betales
tilbake med kr 10 000,- pr år som gjenstår av bindingstiden.

Sak 025/19 Forespørsel om salg av garasje med tomt
Møtebehandling:
Forslag fra Helge Andersen:
- Saken utsettes

Vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd gjør slikt vedtak:
- Saken utsettes

Sak 026/19 Søknad om leie av Skjervøy kirke til julekonsert
Møtebehandling:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Mollis sin søknad om å leie Skjervøy kirke ifm julekonsert 29. november innvilges
- Menighetsrådet gir kantoren sammen med soknepresten fullmakt til å godkjenne repertoaret til
Skjervøykorets julekonserter.
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Sak 027/19 Godkjenning av gudstjenestelista for 2020
Møtebehandling:
Saksfremlegget oppdatert med antall gudstjenester pr sted, samt korrigert et tidspunkt.

Vedtak:

Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Forslag til gudstjenesteliste for 2020 godkjennes

For Skjervøy Menighetsråd
Magnar Solbakken
Kirkeverge

