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Askim 13.06.2019

INNKALLING TIL MØTE I ASKIM MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Tirsdag 4. juni 2019 kl. 17.30.
Sted: Grøtvedt menighetssenter
Bønn: Eva Witzøe
Servering: Ingen

OBS! Kl. 18.30 drar vi til
Trømborg Menighetshus.
Biskopen vil møte
menighetsrådene kl. 19.00.

Forfall: Øyvind Woie
Vara Tommy Hågensen innkalles.
Godkjenning av protokoll
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ØKONOMIRAPPORT
Det er ingen store overraskelser pr. 30.04.2019.
Driften går som vanlig og det ligger an til et mindreforbruk på kr. 103.000,- pr. april.
I løpet av året satser vi på å bruke ca. kr. 150.000,- til nytt kjøkken på Grøtvedt
menighetssenter og vi skal plante en del trær på kirkegården.
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VALG
Vedlegg: Forslag til stemmestyre
Den 9. september er det valg. I den forbindelse skal det opprettes et stemmestyre på minst 3
personer som skal være funksjonærer på valgdagen. Det anbefales at flere enn 3 er med, ideelt
sett 9 eller 12.
Det bør også arrangeres et «valgkurs» for stemmestyre i forkant av valget. Kirkevergen kan
lede dette. Kirkevergen foreslår 2., 3., 4. eller 5. september til kurs.
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KIRKEGÅRD
I forbindelse med 17. mai var det oppslag i lokalavisen om klipping av gress på Askim
kirkegård.
I den forbindelse sa leder av fellesrådet dette:
Kirkelig fellesråd vil be kirkevergen redegjøre for bemanningssituasjonen på kirkegården,
med særlig vekt på løsningene rundt høytidene. Kirkevergen bes også komme med forslag til
ekstraløsninger for avfallshåndtering til 1.mai, 17.mai og pinse.
I tillegg ønsker kirkelig fellesråd en rutine for håndtering av tilbakemeldinger - både "ros og
ris"
Kirkevergen foreslår følgende:
1. Bemanningssituasjonen er slik at vi i dag har 3 stillinger i 100% på Askim kirkegård.
Disse skal ha vedlikehold på hele kirkegården samt klipping i prestegårdshagen. I
tillegg må de sørge for graving når det er begravelser/urnenedsettelser. Det er også noe
vedlikehold på bygg. De siste 25 årene har vi hatt 2 kirkegårdsutvidelser uten at vi har
fått mer bemanning. Skal kirkegården bli strøken trenger vi flere ansatte
2. Som en løsning rundt høytidene er det flere tiltak som kan gjøres. Bedre
planlegging/ansette ekstrahjelp/bruke noen av de andre ansatte til å klippe/prøve å
skyve ev. begravelser til etter høytiden/sette opp flere søppelcontainere med god
oppmerking
3. Skrive litt på hjemmeside/facebook/avisen om hva de ansatte gjør, samt oppfordre til å
kaste søppel der det ikke er fullt – og helst i store containere som er satt ut
4. Lage en mulighet for tilbakemelding og ev. tips/ønsker på vedlikehold på kirkegården
på hjemmesiden vår.
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MELDINGER
• Protokoll fra AU 29.05.2018
• Oppdatert årshjul
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