Lyngdal kirkelige fellesnemnd
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INNKALLING

MØTE I FELLESNEMND FOR NYE LYNGDAL KIRKELIG FELLESRÅD
Møtedato

Tirsdag 27. november

Møte nr. 08 - 2018

Tid
Kl. 19:00-21:00
Sted
Lyngdal Kirkesenter
Medlemmer som Terje Litland, John Terje Rosfjord, John Øydna, Richart
innkalles:
Håland, Unni Nilsen Husøy (kommunal fellesnemnds
representant) og Geirulf Grødem (biskopens
representant).
Varamedlemmer, Kari Nilsen, Trond Flottorp, Johan Ekeland og Ragnhild Synnøve Lied
som får sakspapirer,
men som kun møter
ved beskjed om forfall

Geistlig: Geirulf Grødem

Andre:

Ingunn Birkeland og Carl Magnus Salvesen

SAKER:
31/18
32/18
33/18
34/18
32/18

Godkjenninger Innkalling og Referat. Meldinger
Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 2. gang
Organisasjon og ledelsesstruktur, 4 gang
Eventuelt

A

N

21.11.2018
Terje Litland
leder av Lyngdal kirkelige fellesnemnd

Side:
2
3
12
14

MØTEBOK – Lyngdal kirkelige fellesnemd

Møtedato: 27.11.18 Saksbehandler: CMS

Arkiv:

– Sak 31/18

Side 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens
møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 22.10.18
ble godkjent og underskrevet av Richard Håland og John Øydna.

MELDINGER
Ø Referat fra møte i tillitsvalgtsforum.
Referatet ble gjennomgått.
Ø Samling for menighetsråd og kandidater til neste års menighetsrådsvalg
våren 2019.
Forslag 29. april kl. 19:00-21:00 i Konsmo kirke. Menighetsrådene
forespørres. Avklares i neste møte.
Ø til neste møte.
Geirulf orienterte om at saken ble behandlet i dag i bispedømmerådet. Vi
avventer referat med endelig vedtak.

Særutskrift:
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Arkiv:

– Sak 32/18

Side 3

Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 2. gang
Aktuelle referanser:
· FN-sak 06-17 Sammensetning og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd,
punkt 4 i mandat.
· Befaringer av kirker og kirkegårder
· FN-sak 23-18 Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan, 2. gang
· Tilstandsrapport Konsmo og Grindheim kirker, vedlagt FN-sak 23-18
· Vedlikeholdsrapport kirken i Lyngdal, vedlagt FN-sak 23-18
· Maleteknisk rapport kirkene i Lyngdal, vedlagt FN-sak 23-18
Saksopplysning:
Fellesnemnda har befart alle kirker, kapell, kirkegårder mm. som fellesrådet eier
og forvalter. Dagens to fellesråd har hatt fokus på vedlikehold og behovet for
dette fremkommer av vedlagte tilstands- og vedlikeholdsrapporter.
Fra rapporten for kirkene i Audnedal er betydelige deler utbedret og maling av
Konsmo kirke er svært ønskelig å få til i 2019. Grindheim kirke må også snart
males.
Fra rapportene for kirkene/kapellene i Lyngdal er følgende gjort så langt:
Lyngdal kapell og Lyngdal kirke er ferdig. Arbeidene med Kvås kirke starter i
disse dager i 2018 og er planlagt ferdig sommeren 2019. Rapporten fra Fukt- og
skadedyrkontroll viser behov for mindre tiltak i alle kirkene i Lyngdal. Plan videre
er å rehabilitere Kvås (2018/2019) og Austad kirke (2019) utvendig og
Korshamn kapell (2018/2019) både innvendig og utvending.
I Kvås kirke er planer om ombygging av alterpartiet godkjent av riksantikvar og
biskop. Kostandene er estimert til 150 000. Alle kirkene i Lyngdal har behov for
innvendig maling og utskifting av tepper.
Skjematisk kan kjente vedlikeholdsprosjekter settes opp slik i en fremdriftsplan:
Kirke/kapell
Korshamn
kapell

Korshamn
kapell
Austad kirke
+ bårehus

Særutskrift:

Tiltak
Mindre reparasjoner på
tak, bytte av innvendig
kledning, rehabilitering av
vinduer, ventilasjon og
fukt i gang og tårn
Utvending maling

Planlagt oppstart
2019

Antatt kostand
765 000,(i 2017)

2019/2020

Tak og fasader, vinduer,
bunnstokk, bytting av

2019/2020

240 000,(i 2017)
450 000,(i 2016)
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Austad kirke
Austad kirke
Austad kirke
Lyngdal
kirke
Lyngdal
kirke
Kvås kirke +
bårehus

Kvås kirke
Kvås kirke
Kvås kirke
Konsmo
kirke
Grindheim
kirke

dører på bårehus og
innvendig rehabilitering
Maling utvending

2019/2020

– Sak 32/18

570 000,(i 2017)
40 000,(i 2015) + ?
39 000,(i 2018)
1 100 000
(i 2015) + ?
40 000
(i 2018)
1 071 000
(i 2018)

Maling innvending + bytte
av teppe
Oppfølging fukt- og
skadedyrkontroll
Maling innvending + bytte
av tepper
Oppfølging fukt- og
skadedyrkontroll
Bytte undertak, fasader,
sakristitrapp, takrenner,
vinduer, piper loft, sikring
av langvegger, bytte tak
på bårehus
Maling utvending

2020

Maling innvending + bytte
av teppe
Ombygging av alterpartiet
Maling utvending

2020
2019
2019

490 000
(i 2017)
230 000
(i 2015) + ?
150 000
600 000

Maling utvending

2020

600 000

2019
2020
2019
2018/2019

2019

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelige fellesnemnd vedtar fremdriftsplanen, som skissert i
saksopplysningene, for kartlagte vedlikeholdsbehov for våre kirker, kapell og
bårehus.

Særutskrift:
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Arkiv:

Side 5

Organisasjon og ledelsesstruktur, 4. gang
Aktuelle referanser:
· FN-sak 06-17 Sammensetting og mandat Lyngdal kirkelige fellesnemnd,
punkt 7 i mandat.
· FN-sak 03/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 1. gang
· FN-sak 10/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 2. gang
· FN-sak 30/18 Organisasjon og ledelsesstruktur, 3. gang

Saksopplysning:

Før prosjektleder kan går i gang med arbeide med stillingsbeskrivelser for
administrative stillinger, hvor samtale med de som pt. har administrative
stillinger vil være en viktig del, vil det være en fordel om fellesnemnda
kom med noen føringer knyttet til målsettingen med dette arbeidet.
Spørsmål som:
Skal sammenslåingen ha mest mulig Status Quo som målsetting eller skal
sammenslåingen ha som mål å frigi flest mulig synergier slik at
administrative ressurser (personell og økonomi) kan brukes inn i
menighetsarbeidet?
Hvilke administrative stillinger skal betjene hvilke menigheter?
Hvilke administrative stilleger skal betjene hvilke kirkegårder herunder
også gravferdsforvaltning?
Det er ønskelig med en åpen og god samtale rundt disse og kanskje flere
spørsmål i fellesnemnda.
Møtebehandling:

Forslag til fellesnemndas vedtak:
Lyngdal kirkelig fellesråd vedtar

Særutskrift:
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Eventuelt

Særutskrift:

Arkiv:

– Sak 34/18

Side 6

