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Askim 04.04.2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Torsdag 16. februar 2017 kl. 19.00.
Sted: Grøtvedt Menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Ulf Tore Kolstad, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Helge Knutsen,
Jo Frislid, Øyvind Woie, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, prost, sokneprest og kirkeverge.
Forfall: Odd Kenneth Sydengen, Marit Fredheim.

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR/FR Sak 8/2017

Åpen post
• Informasjon om kapelljubileum 1. mars.
• Informasjon om innvielse prestegård 5. mars.
• Informasjon om menighetens årsmøte 19. mars.

FR Sak 9/2017

Økonomirapport
Enstemmig vedtak: Økonomirapport tas til orientering.

MR Sak 10/2017

Årsmelding 2016
Årsrapport ser bra ut. Fremkomne innspill tas med i den videre
behandlingen.

MR Sak 11/2017

Askim Prestegård
Menighetsrådet gir honnør til arbeidsgruppa for prestegården for
veldig bra jobb. Det kom et innspill om at prestegården bør ha
sin egen side på Facebook.
Enstemmig vedtak: Vedlagte forslag til visjon for Askim
prestegård vedtas.

MR Sak 12/2017

Kirkeområdet
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet synes den nye
parkeringsplassen er veldig bra og ønsker at arbeidet der
kommer i gang snarest mulig. Et lite innspill er om det kan
settes opp ladestasjon for el-bil. Når det gjelder området ved
kapellet vil menighetsrådet gjerne se 3D tegninger på hvordan
det vil se ut. Det er stor skepsis til den store rampen rett ut fra
kapellet og menighetsrådet ber arbeidsgruppen om å se på flere
alternativer for rampe eller annen mulig løsning.

MR/FR Sak 13/2017

Barnehagen
Vedtak med 8 ja og 1 blank stemme:
Askim fellesråd går videre med prosess for godkjenning av
menighetens barnehage slik at den utvides til en to avdelings
barnehage.

Askim fellesråd har hele tiden lagt vekt på at prosjektet skal
være økonomisk bærekraftig både i drift og ved investeringer.
Menigheten benytter 150 000 kroner fra menighetens fond og tar
opp inntil 600.000 kroner i lån. En forutsetning for låneopptak
er at dette godkjennes av Borg bispedømme.
Fellesrådet engasjerer arkitektfirmaet Østre Linje til å lede
prosessen med godkjenning.
MR/FR Sak 14/2017

MR/FR Sak 15/2017

Meldinger
• Protokoll fra møte i AU 08.02.2017.
Soknepresten orienterer
Ingen orientering denne gang.

