MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd

Møtedato

Torsdag 23.11.2017

Tidsrom
Sted
Medlemmer
som møtte
Medlemmer
som ikke møtte
Forfall

19:30-21:30
Lyngdal kirkekontor

side 1

Møte nr. 09/2017

Terje Litland, Kari Nilsen, John Terje Rosfjord og Reidar
Brådland

Geirulf Grødem (geistlig representant) og Johan
Ekeland (kommunal representant)

Varamedlemmer
som møtte
Andre til stede
Carl Magnus Salvesen
Merknader
36/17
37/17
38/17

Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger
Tjenesteytingsavtale med Lyngdal kommune
Fukt- og skadedyrkontroll

36/17
37/17
38/17

Lønnspolitiske retningslinjer
Bruk av tilskudd fra bispedømmerådet
Søknad om arbeidsgiverfinansiert videreutdanning

Kopi av
møteboka
sendes følgende
- i tillegg til de
faste
medlemmene
i fellesrådet.

Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal
representant)
Lyngdal menighetsråd v/leder, leder Senterstyret Lyngdal
Kirkesenter og leder Felleskapsbyggende utvalg
Kvås menighetsråd v/leder
Austad menighetsråd v/leder
Kirkegårdsleder/daglig leder
Lyngdal kommune v/rådmannen
Hægebostad fellesråd v/leder
Revisor, Staben, tillitsvalgte

Underskrift ved
endelig
godkjenning av
møteboka

Carl Magnus Salvesen
Kirkeverge
30.11.2017
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5
32
37
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MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.11.17 Saksbehandler:
Carl Magnus Salvesen

Arkiv:

– Sak 36/17

Side: 2

GODKJENNINGER
1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent.
2. Møtebok fra 26.10.17 ble godkjent og underskrevet av Reidar Brådland og
Kari Nilsen.

REFERAT OG MELDINGER
·

Lyngdal kirkelige fellesnemnd.
Fellesnemnda har tilsatt Carl Magnus Salvessen som prosjektleder.
Mandag 20. november var det et felles møte for ansatte i Lyngdal og
Audnedal.

·

Reguleringsplan parkering ved Kvås Kirke.
Fellesrådsleder har hatt møte med ordfører og grunneier. Dette førte til
videre undersøkelser og det er planlagt et nytt møte i neste uke mellom
partene.

·

Kvås kirke.
Byggeteknisk leder Arnt Edvin Nøkland melder om at i Kvås kirke fungerer
det meste bra og det meldes sjeldent om problemer.
Vedlikeholdsrapporten viser at det vil komme større reparasjoner særlig
knyttet til tak.

·

Rehabilitering av Lyngdal kirke.
Byggeteknisk leder Arnt Edvin Nøkland melder om at taket på Lyngdal
Kirke er skiftet i henhold til anbud og at tilstanden ikke var verre enn
antatt. Alle taksteiner er festet. Tårnet og kobbertaket var helt uten feil.
Det er byttet noe mer bord og lister enn antatt. Takrennene er nye og det
er lagt inn flere nedløp for å kunne ta unna vannet. Trappene not nord og
øst er støpt på nytt. Det samme er trapp og rullestolrampe mot sør.
Rekkverkene er sandblåst og lakkert. Tidspunkt for maling av noen
restbord og legging av skifer på trappene vil bli avklart i tiden fremover.

·

Austad kirke.
Byggeteknisk leder Arnt Edvin Nøkland melder at bårehuset trenger
oppgradering og at dette er beskrevet i vedlikeholdsplanen. Vi har fått
rapport om at hoveddøren har blåst opp ved et par anledninger. Kruse
Smith og Vrålstad har vært ute og gjort tiltak for å få denne til å fungere
bedre. GSM-sender til brannmelder har vært ustabil og denne er bestilt og
byttes derfor snarest.
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·

Korshamn kapell.
Byggeteknisk leder Arnt Edvin Nøkland melder at vedlikeholdsplanen
beskriver mange forhold som må tas tak i. Tårnet er nok den delen som er
i dårligs forfatning. Det ble tidligere i høst meld inn flere saker. Disse ble
det tatt tak i. Etter dette ble døren igjen skadet, sannsynligvis på grunn av
en påkjørsel. Døren må nå kondemneres og det må bestilles ny. Etter at
riktig dør er valgt vil det være 6-8 ukers leveringstid. Vi har bestilt
eklektiker for å se på sikring som ofte går når kapellet brukes.

·

Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård.
Ferdig plan for utvidelsen av Lyngdal kirkegård med all nødvendig
dokumentasjon til innsending for godkjenning av bispedømmerådet er
ventet ca 1. desember.

·

Høring ny lov om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.
Kurset i Kristiansand 9. november var svært nyttig og relevant.
Dokumenter sendt ut fra Nettverk for kirkelige fellesråd gir også nyttige
innspill.

·

Personalsituasjonen.
Kirkevergen gav en vurdering av situasjonen.
har fortsatt to langtidssykemeldte.

Særutskrift:
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Tjenesteytingsavtale med Lyngdal kommune
Aktuelle referanser:
· Lyngdal formannskaps oppsigelse av gjeldene avtale, vedlagt
Saksopplysninger:
Det må etableres en ny tjenesteytingsavtale gjeldende fra 01.01.2018 som
ivaretar intensjonen i formannskapets vedtak. Det vil si en avtale om snørydding
og strøing ved våre kirkelige bygg inkludert Lyngdal Kirkesenter.
Videre må det sikres at Lyngdal kommes bevilgning til fellesrådet for 2018 økes
tilsvarende de reelle kostander som den oppsagte avalen dekket for. Dette
gjelder utgifter til regnskap, revisjon, porto, papir, telefoni, internett, mv.
Rådmannens budsjettforslag ivaretar dette.

Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkeverge fullmakt til å fremforhandle en
et forslag til ny tjenesteytingsavtale med Lyngdal kommune som dekker
snørydding og strøing.

Særutskrift: Ansatte Lyngdal kirkelige fellesråd
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Fukt- og skadedyrkontroll
Aktuelle referanser:
· Orientering fra byggeteknisk leder Arnt Edvin Nøkland
Saksopplysninger:
Fellesrådets byggeteknisk leder har vært på befaring i Valle kirke på Vigeland og
der fått informasjon om rapporter som avdekket til dels store fukt skader med
påfølgende skadedyrødeleggelser av alle tre kirker i Lindesnes.
Arnt Edvin Nøkland vil redegjøre for dette i møtet.
Fellesrådets vedtak, enstemmig:
Lyngdal kirkelige fellesråd vedtar å gå til anskaffelse av tilsvarende fukt- og
skadedyrsundersøkelser for våre tre listeførte kirker.

Særutskrift: Ansatte Lyngdal kirkelige fellesråd

