Årsrapport for stiftelsen Klepp Nye Kyrkje for året 2012.
Org.nr:994179748.

Stiftelsen ble opprettet i 2009 og ble endelig godkjent som stiftelse i brev fra Brønnøysund
registrene den 15/9-09.
Stiftelsens formål er: Skaffe til veie egenkapital til erverv, anlegg og fremtidig drift av nytt
kirkeanlegg i Klepp sokn.
Styret har en slik sammensetning:
Leif Solberg formann
Maria Skrettingland Håland økonomi
Livar Salte sekretær
Arne Madland styremedlem
Kjellaug Steinskog styremedlem
Svein Olav Nesse varamedlem
Grete Flesjå Aarstad varamedlem
Det er avholdt 7 styremøter dette året.
Arbeidet i stiftelsen har vært konsentrert om å bidra i samarbeid med Kirkeverge for å komme
videre i prosessen med å klarlegge tomt.
Andre deler av arbeidet har vært konsentrert omkring å skaffe midler.
Menighetsbladet har vært brukt for å orientere om arbeidet.
Arbeid med tomt:
Kirkeverge og stiftelsen har arbeidet videre med dette. Kommunen i samarbeid med
kirkeverge/fellesråd har arbeidet med regulering av ny utvidet kirkegård vest for kirken med
plassering av tomt for ny kirke like vest for kirken. En del eldre graver er berørt og kirkevergen
arbeider med dette.
Biskopen gav sin støtte i møtet i desember 2011 til å gå videre med arbeidet. Det ble poengtert at
det er viktig å forme kirken slik at den ikke får en for dominerende uttrykk i forhold til den
eksisterende. Dette vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet.
Kommuneadministrasjonen har utarbeidet reguleringsplan for ny gravplass og tomt, og denne er i
skrivende stund til behandling. Etter befaring med representant fra riksantikvaren i høst er det

kommet innsigelse mot plassering av tomt så nær den gamle. Dette er til videre behandling i
kommunen. Biskopen har gitt sin støtte til reguleringsplanen slik den foreligger.
Planarbeid.
Grovt skissert ser vi for oss en kirke på 1800 til 2000 m2 fordelt på 2 plan og med et kirkerom som
rommer ca 500. Vi har skissert et kirketorg med mulighet for å inkludere 150 til 200 sitteplasser i
tillegg.
I det totale areal er også kontorplasser inkludert.
Stiftelsen har gitt innspill til sokneråd og fellesråd om budsjettmidler i langtidsplan med
utgangspunkt i ferdig bygg i 2019. Dette ble inkludert i fellesrådet sitt forslag til langtidsbudsjett.
Politisk behandling av budsjettet medførte at forslaget om oppstart av planarbeid i 2014 ble
forskjøvet til 2016. Dette vil bli tatt opp igjen til neste budsjettbehandling for å se om dette kan
skyves fram. Behandlingen vil være avhengig av at reguleringsplanen blir lagt på plass.
Økonomi:
Økonomi komitéen bestående av Rolf Bergseth, formann og med Maria Skrettingsland Håland, Kjetil
Maudal, Gustav Sandvik og Trond Hodne som medlemmer har arbeidet godt i 2012.
Følgende er gjennomført:
Rivning av et hus
Dugnad Nordsjørittet
Loppemarked
Passasjertelling hos NSB
Inntekter gjennom året:
Dugnader:

195000

Gaver og givertjeneste :

120000

Ofringer:

31000

Andre inntekter:

44000

Renteinntekter

28000

Sum inntekter 2012

418000

Egenkapital ved årets utgang 1335627

Styret for stiftelsen vil arbeide videre langs 3 akser det kommende året:
1. Økonomi, sammen med økonomikomiteen å bearbeide og sette i gang tiltak som vil gi
økonomisk utteling.
2. Informasjon og markedsføring, blant annet å benytte menighetsbladet for å informere
Kleppsfolk om arbeidet.
3. Være pådriver sammen med sokneråd/fellesråd for å få regulert tomt og det videre arbeidet
med realisering av planene for ny kirke.

Stiftelsen har skissert en grovplan for arbeidet med kirken.
Dette er i henhold til målsettingen realisering innen 10 år fra oppstart i stiftelsen. Det vil være
avhengig av at regulering av tomten kommer på plass dette året og at fellesråd og kommunestyret
bevilger nødvendige midler samt at stiftelsen kan bidra med en nødvendig egenkapital.
Milepeler i denne planen er følgende:
Skisseprosjekt

2014/2015

Forprosjekt og rammesøknad:

2015

Detaljprosjektering ,tilbud og klargjøring:

2016/2017

Start bygging

2017

Innvielse

2019
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