Metodistkirken i Norge
Centralkirken menighet, Bergen
Referat fra Menighetskonferansen 2011 – 04- 13
Pastor Leif S. Jacobsen ønsket velkommen og tilsynsmann Øyvind Helliesen innledet med å
lese fra Apostlenes gjerninger 11. kap., som han knyttet tanker til angående visjon for
menigheten.
Menighetskonferansen ble ledet av tilsynsmann Øyvind Helliesen.
Det var utarbeidet rapporthefte som var tilgjengelig på forhånd. Revidert forslagsliste til valg
og forslag til organisasjonskart ble delt ut i møtet.
Det var 39 stemmeberettigede til stede ved møtets begynnelse.
A. Rapporter
Følgende rapporter var levert til menighetskonferansen:
1. rapport fra pastorene Leif S. Jacobsen og Dag Martin Østevold. Denne ble i sin helhet
lest opp.
2. Rapport fra pastor Roald Zweidorff
3. Rapport fra pastor Per Braaten
4. Fellesrapport fra pastor, legleder og menighetsråd. Denne ble i sin helhet lest opp.
5. Rapport fra evangeliseringsutvalget
6. Rapport fra diakoni- og misjonsutvalget
7. Rapport fra barnearbeidet
8. Rapport fra formiddagstreffet
9. Rapport fra sangkoret
Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og kommentere under veis. Under rapport fra
barnearbeidet ble det blant annet vist til Myldredagen og at det er behov for mer hjelp til
oppvask og rydding slik at de unge familiene kan slippe dette og heller ta seg av barna.
Rapportene ble mottatt og lagt til protokollen.
B. Fullmaktssaker
Else Marie Rasmussen har hatt fullmakt som lokalpredikant, men ønsker nå ikke å fornye
fullmakten. Hun ble takket for sin innsats.
Pastor Leif S. Jacobsen søker om å bli ordinert til eldste på Årskonferansen 2011. Menigheten
gir sin tilslutning til søknaden hans. Tilsynsmannen formidler vedtaket videre til Rådet for
den Ordinerte Tjeneste.

C. Regnskaper og revisjonsberetning
Saken ble lagt frem ved Forvaltningsutvalgets leder, Gunnar Hammerstad.
Menigheten fører to regnskaper: ett for bygget og ett for driften av menigheten. På grunn
omfattende vedlikehold av bygget med utgifter som i sin helhet er ført i regnskapet for 2010,
går bygg-regnskapet med underskudd. Regnskapet for driften av menigheten går med et
overskudd. I diskusjonen ble det trukket frem at ukebidrag og gaver til menigheten bør få
større fokus blant menighetens medlemmer.
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Revisjonsrapporten viste at alle menighetens regnskaper er revidert og funnet i orden.
Regnskapene ble på bakgrunn av dette godkjent.
D. Statistisk rapport
Statistisk rapport over antall medlemmer ble lagt frem.
C. Forslag til organisasjonsplan
Roar Barmen-Fløisand la frem saken. Saken gjelder justering av organisasjonsplanen med
hensikt å få til en god måte å organisere menighetsarbeidet på. Det gjøres følgende endringer:
- Misjon flyttes fra Diakoni-utvalget til Evangeliseringsutvalget
- Gudstjenesteutvalget (GU) flyttes fra Evangeliseringsutvalget til Arbeidsutvalget
(pastorene, legleder og menighetsrådets leder).
Konsekvensen av endringene er at Diakoni og misjonsutvalget (DMU) blir Diakoni og
tjenesteutvalget (DTU) og Evangeliseringsutvalget (EU) blir Evangelisering- og
misjonsutvalget (EMU).
Organisasjonsplanen ble vedtatt.
I diskusjonen om plassering av Misjon, ble det pekt på at menighetens gaver til misjonen ikke
er synlige i det offisielle regnskapet for Metodistkirken i Norge (Årboken, rapportheftet).
Bakgrunnen er at de beløpene som fremkommer i Årboken er gaver som er innbetalt via
Hovedkontoret, mens Centralkirken i Bergen har gitt gaver direkte til misjonsprosjekter. Dette
siste kommer ikke frem i kirkens regnskaper.
E. Valg
Årsmøtet gjorde valg i overensstemmelse med Nominasjonskomiteens innstillinger.
Der det er vakanse, fikk Menighetsrådet mandat til å oppnevne medlemmer.

F. Vedtekter
Ved behandling av saken var det 33 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Saken har vært diskutert på to menighetsmøter.
Tilsynsmann Øyvind Helliesen la frem menighetsrådets anbefaling: ”MR anbefaler
menighetskonferansen 2011 å vedta forslaget til vedtekter oversendt fra Årskonferansen 2010,
som gjeldende for Centralkirken menighet i Bergen”.
På forespørsel orienterte tilsynsmann Øyvind Helliesen om hvor mange menigheter i Norge
som har vedtatt/ ikke vedtatt/ ikke behandlet vedtektene. Flere fikk ordet i diskusjonen og det
ble vedtatt å sette strek og taletid på 2 minutter. Menighetsrådet anbefalte skriftlig
avstemning. Dette ble godkjent av menighetskonferansen.
Det ble telt opp 23 stemmer ja til vedtektene, 9 stemmer nei til vedtektene og 1 blank.
Vedtak: Vedtektene for Metodistkirken i Norge, Centralkirken menighet, Bergen, er
godkjent.
Menigheten kan på bakgrunn av dette registrere seg i enhets og frivillighetsregisteret.
(Brønnøysundregistrene)
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Tilsynsmann Øyvind Helliesen begynner som tilsynsmann på østre distrikt fra høsten og
slutter derfor som tilsynsmann for vestre distrikt. Han ble takket for innsatsen.

Bergen 18.04.2011
Hildur Kleppe
sekretær
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