Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Innkalling til møte i
Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 5. mars 2015 kl 19:00
Fellesrådets lokaler i Brambanigården, Sandvika

Saksliste:
FR 01/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

FR 02/15

Godkjenning av protokollen fra 4. desember 2014

FR 03/15

Energistasjon Høvik

FR 04/15

Fokus på lokalmenighetene - Jar og Bryn

FR 05/15

Regnskap for Bærum kirkelige fellesråd 2014

FR 06/15

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2014

FR 07/15

Referatsaker og kirkevergens orientering

Sandvika, den 26. februar 2015
Stein Øgrim
leder

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum
Sakliste
FR 01/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

FR 02/15

Godkjenning av protokollen fra 4. desember 2014

Forslag til vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 4. desember 2014 godkjennes.

FR 03/15

Energistasjon Høvik
Saken ble behandlet i rådets møte i desember, og Kirkevergen
har etter det fått gjennomført utredningen av de foreliggende
alternativer for eiendommen.
Utredningen fremsendes til rådet før møtet. Saken presenteres
i møtet av den engasjetre saksutrederen.

Forslag til vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å gå videre med prosjektet i en
prosess der menigheten holdes orientert før ev. avtale
sluttforhandles. Kirkevergen gis fullmakt til å inngå avtale på
fellesrådets vegne dersom forhandlingene fører frem.

FR 04/13

Fokus på lokalmenighetene - Jar og Bryn
Fokus-menighetenes FR-representanter orienterer om arbeidet
i menigheten, satsningsområder, suksesshistorier mv.
|

Fokusmenigheter i mars er Jar og Bryn.

Forslag til vedtak:

Tas til etterretning.

FR 05/15

Regnskap for Bærum kirkelige fellesråd 2014
Følgende dokumenter vil foreligge til fellesrådets møte:
- Driftsregnskap for 2014
- Balanse pr 31.12.2014
- Investeringsregnskap 2014
- Driftsregnskap og balanse for Bærum kirkefond 2014
- Noter til regnskap og balanse 2014

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Forslag til vedtak:

Det fremlagte regnskapet for 2014, med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr XXX.000 ble vedtatt som regnskap for
Bærum kirkelige fellesråd.

FR 06/15

Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapet for 2014 for kirkelig fellesråd i Bærum viser et
betydleig mindreforbruk.
Kirkevergen innstiller på at fellesrådets vedtak om
disponeringen av mindreforbruket utsettes til et senere møte
i vårsemesteret.

Forslag til vedtak:

Saken utsettes.

FR 07/17

Referatsaker og kirkevergens orientering
Orienteringssak.
Referatsakene kan leses på fellesrådets internettsider.

Sandvika, 26. februar 2015
Svein Erik Tøndel Andersen
Kirkeverge

