Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
onsdag 25. oktober 2017.
Til stede:
Marc Dhainaut, Egil Mogstad, Hege Strand, Theodor With, Dominika Kowalczyk, Paul Opata og Klaus
Andersen
Per Albert Vold deltok under sak 23/17 og sak 27/17
Forfall :
Beata Turek, P. Slawomir Czuba, Maria Fe Sæther

Sak 26/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 27/17: Rehabilitering og omgjøring av det gamle
foreningslokalet til et egnet sted for barn og ungdom.
Bakgrunn for saken :
Stiftets Finansutvalg har den 9. oktober vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe til å planlegge
rehabilitering og omgjøring av det gamle foreningslokalet. Prosjektet vil bli finansiert av
Bonifatiuswerk, og det er forutsatt at særlig barne- og ungdomsarbeidet i menigheten skal
tilgodeses. Menighetsrådet i St. Olav er blitt bedt om å oppnevne to representanter.
Det ble foretatt en befaring av det gamle foreningslokalet i møtet.
Momenter fra diskusjonen:
Det ble gitt innspill til hvilket mandat gruppen skal ha i tillegg til det som Finansutvalget har
beskrevet. Det kan være fornuftig at gruppen ser menighetslokalene i den nye kirken og det gamle
foreningslokalet i sammenheng, og at det gis et samlet forslag.
Gruppen bør også være delaktig i den økonomiske planleggingen. Det bør innhentes bistand fra
arkitekt til prosjekteringen.
Arbeidsgruppen får i oppgave å sørge for at alle interesserte grupper i menigheten får komme med
innspill.
Det forventes at planleggingen er gjennomført i løpet av første halvdel av 2018.
Vedtak:
Dominika og Klaus oppnevnes som representanter fra menighetsrådet.

Sak 28/17:Brev til Renée Fagerhøi
Bakgrunn for saken:
Restaurant Bula, som eies av Renée Fagerhøi, har laget veggmalerier på toilettene sine som vekker
anstøt . Dette var en sak i Adresseavisen for noen uker siden.
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 29/17:Bruk av røkelse under messen
Vedtak:

Menighetsrådet henstiller om at bruken av røkelse begrenses.

Sak 23/17: Godkjenning av menighetens regnskap for 2016.
Resultatregnskapet for 2016 har et underskudd på kr. 614 893,06.
Regnskapet ble behandlet uten at det forelå årsmelding for 2016. Per Albert Vold deltok under
behandlingen av saken.
Vedtak:

Regnskapet for 2016 godkjennes, og oversendes stiftet.
Vedtaket ble fattet mot én stemme. To representanter var avholdende.
Protokolltilførsel fra Klaus Andersen:
Jeg kan ikke være med på å godkjenne at en kostnad på kr. 814 962 til innredning av nytt menighetssenter er belastet menighetsrådets regnskap for 2016. Denne kostnaden hører til i byggeregnskapet
for nye St Olav kirke, hvor det er gitt øremerkede midler til formålet. I tillegg kommer at kostnaden
skaper et stort underskudd i menighetens regnskap for 2016. Den er dessuten ubudsjettert og
belastet regnskapet uten at saken har vært forelagt menighetsrådet.

Sak 30/17:Eventuelt
Ingen saker
Referat ved Klaus Andersen
Marc Dhainaut,
Sign.

Egil Mogstad,
Sign.

Hege Strand,
Sign.

Theodor With
Sign.

Klaus Andersen
Sign.

Dominika Kowalczyk
Sign.

Paul Opata
Sign.

