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

Stiftelsen ble opprettet i stiftelsesmøte den 8.mars 2009 og i nytt møte den 24.august 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.
Stiftelsesstyret ble formelt godkjent av årsmøtet i Klepp sokneråd i mars 2009 og med følgende
sammensetning:
Leif Solberg formann
Maria Skrettingsland Håland økonomi
Livar Salte sekretær
Arne Madland styremedlem
Liv Velde Hovtun styremedlem
Svein Olav Nesse varamedlem
Anna Lima Braut varamedlem
Konstitusjonering av styret ble foretatt i første styremøte den 17/3-09
Det er avholdt 8 styremøter dette året og det er foretatt befaring i 2 kirker: Frøyland Orstad og
Nærbø. Det kom fram nyttig erfaringer fra disse 2 befaringene.
Arbeidet i stiftelsen har vært konsentrert om å bidra i samarbeid med fellesrådet for å komme
videre i prosessen med å klarlegge tomt for ny kirke.
Andre deler av arbeidet har vært konsentrert omkring å skaffe midler .
Arbeid med tomt:
Soknerådet hadde signert en opsjonsavtale med Folke Ravndal med 10 års varighet om kjøp av inntil
60 mål til kirketomt og eventuell fremtidig gravplass på Braut, sør for Haugabakka.
I møte med politikerne og kommuneledelsen i mars 2009 ble det gitt uttrykk for forståelse av behov
for ny kirke i Klepp sokn. Det kom også fram forskjellige synspunkter når det gjaldt beliggenhet av
framtidig bygg. Flere uttrykte ønske om en mer sentral plassering i Kleppe.
Stiftelsen sammen med Fellesrådet sendte et brev til kommunen i juni der de ulike alternativer til
tomt ble behandlet og med anmodning om å ta dette med i 4 årsplanen for kommunen.
Opsjonsavtalen ble fremhevet som det foretrukne alternativet.
I slutten av juni fikk Fellesrådet og stiftelsen brev fra kommunen om at det ikke var rom i kommende
4 års plan for å ta med det avtalte området til tomt.

Fellesrådet og stiftelsen har arbeidet videre med dette, og har i møte med kommuneledelsen fått
avklart at det vil bli oppnevnt en felles komité mellom kommunen og fellesrådet i 2010 for det
videre arbeidet med å avklare tomt.
Økonomi:
Det er utnevnt en økonomi komité bestående av Rolf Bergseth, formann og med Maria
Skrettingsland Håland, Kjetil Maudal og Gustav Sandvik som medlemmer.
Det er avholdt en idédugnad i høst sammen med stiftelsesstyret der det kom fram flere forslag til
aktiviteter og saker som økonomikomiteen i samarbeid med styret vil bearbeide videre i 2010.
Det er nå 100 000 kr inne i bundet stiftelseskapital og i tillegg 304 000 kr inne på konto til ny kirke.
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 fast for å informere
Kleppsfolk om arbeidet.
3. Være pådriver sammen med kirkelig fellesråd for å få avklaring på tomt og det videre
arbeidet med realisering av planene for ny kirke.
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