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01.17 Info om kirkens økonomi/budsjett for 2017. P. Johannes.
Ønske om å utvide fra økonomi til hvordan vi kan bruke offentlige midler. Vi må sette ut til anbud og
følge norske lover. Vi trenger å sette opp nytt finansråd som kan forvaltningsloven. Menighetsrådet
bestemmer hvem som skal sitte i finansrådet og alle større innkjøp må gjøres gjennom finansrådet
ellers vil enkeltpersoner kunne stilles til ansvar.
OKB har statutter for finansrådet og det er ingen formelle krav til medlemmer der. Bør annonseres at
det er behov for folk i dette rådet. Vi henger lapper på tavlene, prestene kunngjør på søndag 15.1.

02.17 Lydanlegg i kirken, trådløse mikrofoner; finansiering
Det er en ledning som er ødelagt, som må byttes. Anlegget må ikke slås av, men det utvikler
altfor mye varme i skapet der anlegget står slik at det har vært nødvendig å slå det av. Det har

tidligere vært stilt spørsmål om de trådløse mikrofonene har vært lovlige. Olav har fått bekreftet at
de er lovlige og vi ønsker at den nye installatøren skal sette dette opp. Ivan skal bytte nevnte ledning
og stille mikrofonene som skurrer. Olav snakker med Ivan, og Krzysztof ønsker å være med på dette.
Olav snakker først med Procom, deretter snakker han med Ivan som skal installere.
Vi trenger opplæring av flere folk til lydanlegget.
Finansiering: Vi har bedt folk om å gi penger til dette. Søke midler fra ulike fond, dette blir en av de
første oppgavene til finansrådet i tillegg til budsjett for 2017.
Vi ønsker å evaluere prosjektet hos menigheten og andre når alt er innstilt riktig.
03.17 Oppsummering/kommentarer etter aktiviteter i forbindelse med jul.
Julemiddag for eldre- Ved neste anledning sender vi invitasjonen i brevpost. Det er gitt
tilbakemelding om at det var mange som fikk ikke invitasjonen. Adresselistene stemmer dårlig, det er
viktig at alle oppdaterer adresser når de flytter.
Be folk om å melde fra om de vet om slektninger eller andre som ikke har blitt invitert tilstede. Olav
melder seg til å sende brev til alle på listene. Selve middag var en fin opplevelse.
Julefeiring/pynting av kirke- Vi har fått ny julekrybbe i år, og det har kommet mange hyggelige
tilbakemeldinger på denne. «Jesus kommer til oss nå» er budskapet. Julekrybben kan stå foran
alteret.
Juletrefest- Litt dårlig oppmøte på kjøkkenet fra MR, ellers bra oppsett for samlingen. Veldig
fornøyde med Siri og Dag sitt opplegg for barn (og voksne). I den forbindelse ble det utrykt positivitet
til Ordets liturgi for barn.
24.16 Nettside
Vi er klare til å danne en gruppe som kan jobbe med oppdatering av nettside, denne blir liggende på
på OKB sine sider noe som gjør at St.Laurentius menighet ikke betaler for dette.
Vi annonserer etter medlemmer og lager lapper som kan henge på tavlene. Ønsker fire personer +
Tuan og Olav som representant fra MR. Disse skal hjelpe pater med kunngjøringer på sosiale medier.
Interesserte kan melde seg til Olav dersom de vil være med.
04.17 Halvårsprogam for menighetsrådsmøtene
Se eget skriv
05.17 Hvem skal blir invitert på menighetsrådsmøter?
Grupper som er i menigheten vil bli invitert til MR dersom det er noen saker som gjelder dem,
dersom noen har saker de ønsker å ta opp, ber MR dem om å ta kontakt med moderator eller
nestmoderator.
Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
Alle grupper i menigheten må melde om aktiviteter og deltakelse i 2016 til OKB.
Vatikanets representant i de Nordiske landene. Nonsius slutter i februar.

Eventuelt
Messe på polsk flyttes fra søndager kl 09.30 til kl søndager 09.00 fra februar.
Rollen til MR, hva skal vi gjøre. Vi er rådgivere til soknepresten. Kan ikke ta avgjørelser selv. Dette
deles ut til alle medlemmer.
Vi må rydde koret (området ved siden av orgelet). Dette ser ut som et lager nå, vi må se på ting som
kan flyttes.
Oppvarming av gulvet. Blomstene blir tørre ved pianoet. Ønske om å endre på innstillinger, P.
Johannes har forsøkt dette, men det går ikke siden området er for stort.
Føler på trappen ute er blitt endret.
Caritas bruker lokalene mye, viktig at det blir rettferdig fordelt (området). Ønske om at gruppene
som bruker lokalene bidrar. Invitere Caritas til neste MR for dette, de kan informere om hva de driver
med og vi informerer om ansvar ved lån av menighetens lokaler.
Roller i MR.
Teknisk ansvarlig- Olav,
Vask av kirken- Ulike grupper som gjør dette. Filippinsk, vietnamesisk og polsk.
Kirkebygget. Krzysztof og Jan har ansvar for bygget. Sachuth er kontaktperson overfor OKB og har
tilgang til tegninger, brannmur og andre dokumenter
Utlån av lokalet, må gi bøter for å ansvarliggjøre på renholdet. Lage tydelige regler for bruk.

Neste møte
Tirsdag 21.02.2017 kl. 19.00-21.00 i menighetssalen.
Drammen 27.01.2016
Kristian Skaar (sekretær)

