
REFERAT 
REGIONSTYRET NLM REGION ØST 

Korespondansemøte 

Tid: 14. mars 2016   
 
Tilsendt: Hans Georg Skuggedal (leder) 

Jogeir Lianes (nestleder) 
Britt Vittersø 
Ingunn Holm 
Kay Granli 
Inge Hermann Rydland 
Tore Johansen 
Anita Kari Helene Haugen (ansattrepresentant) 
Berget (1. vara) 
Rolf Egeland (2. vara) 
 

Fra adm. Asbjørn Stige 
Ernst Jan Halsne 

  Sven Arne Lundeby 
   
 
 
Sak 24/16  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble vedtatt. 

 

 

Sak 25/16     Søknad om salg av Kvelde bedehus til Kvelde barnehage. 

Kvelde bedehus eies i dag av Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. En 
barnehage med de samme eiere, Normisjon og NLM, driver i felles bygninger. Styrene for 
Kvelde Misjonssamband og Kvelde Normisjon har henvendt seg til sine eiere og søker 
om å få «selge» bedehuset til Kvelde Barnehage. 

Bedehuset har en takst på kr. 2,6 mill. 

Forslag til salgssum er satt til kr. 154.356,- som tilsvarer lånet bedehusforeningene har i 
banken, fratrukket aktiva pr. 31.12.2015. 

I forslag til endringer i vedtektene for Kvelde barnehage er dagens eiere sikret at 
bedehuset ikke kan videreselges eller avhendes uten at dagens eierinteresser er sikret 
både med hensyn til bruk og økonomi. Det er også sikret at en av eierne ikke kan trekke 
seg ut av barnehagen og samtidig kreve utbetalt foreningens midler eller andel av disse. 



Både barnehagen og dagens eiere er enige om at det vil være en god løsning om 
barnehagen overtar som eier av Kvelde bedehus. Bedehuset vil fortsatt være bedehus 
for bygda, med full anledning til å samles om kristen forkynnelse og fellesskap for 
dagens eiere og den lokale befolkning. 

For øvrig vises til vedlagte saksdokumenter. 

- Søknad om salg 

- Vedtekter for Kvelde Barnehage 

- Takst 

- Resultatregnskap 2014. 

Vedtak: 

Regionstyret i Region Øst av NLM søker hovedstyret om salg av Kvelde bedehus til Kvelde 
Barnehage til kjøpesum tilsvarende lånet bedehusforeningen har i banken, fratrukket 
aktiva. (pr. 31.12.2015 kr. 154.356,-) 

Salget forutsetter at NLMs eierandel er sikret for fremtiden i vedtektene til ny eier, både 
hva angår økonomi og bruken av bedehuset, også om barnehagen skulle avvikle sin 
virksomhet i bygget. 

 

Ref. 

Ernst Jan Halsne 

Regionleder. 

 

 

 

 


