Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 8. oktober 2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen, Sognegården, Sct. Peders
Kirkeplads 5, Næstved.
Tid

REFERAT
Afbud fra:
Referent:
SANG/salme:
Kaffe
1. Godkendelse af referat
2. Siden sidst

3. Økonomi
(kasserer John Larsen)

(formand Lene Cortz)

Lisbeth Bjerrum, Karin Bergman, Birgit Terp, Karen Marie Bøggild,
Johnnie Funder
Valgt af Lene Cortz (og kaffebrygning m.m. Mødetid: kl. 18.30)
SERVERES FRA MØDETS START
Referat af rådsmøde 10. september 2019 betragtes som godkendt, da der ikke er modtaget
rettelser eller bemærkninger. Referat godkendt.
Medlemmerne efterspurgte lidt fra Kulturnatten. Det havde været en bragende succes.
Koncerten og andagten var velbesøgt. Der manglede frivillige. Aktivitetsudvalget havde
ikke været ind over, oplyser John Larsen. Vedr. Bob Dylan-koncerten: 350 deltog- en
smuk oplevelse.
Kvartalsrapport for 3. kvartal (juli) 2019 forelægges til Rådets godkendelse. Rapporten
fremsendes senest i weekenden før rådsmødet. John Larsen: Kvartalsrapporten ser
fornuftig ud – godkendt.
Lene C.: Provstiet giver ikke tilskud til drift. Vi må selv betale. Vi køber en moppemaskine
pris kr. 27.995, når vi får råd.
Vi indstiller til Provstiet, at vi godkender Torben Olsens tilbud og godkender prisen på kr.
54.375.

5 minutter
5 minutter

10
minutter

15
minutter

1)
I foreløbigt budget for 2020 er ansøgt om midler til indkøb af moppe (i-mop Lite eller imop 46 XL) til brug for rengøring af gulve i Sognegården og kirken.
Da moppen vil forbedre arbejdsgangen for kirketjenerne anmodes om Rådets godkendelse
til køb af moppen i dette regnskabsår. Ifølge vedlagte brochure udgør salgsprisen
henholdsvis 25.495 kr. eller 27.995 kr.
Ved godkendelse af et køb må det forventes, at driftsresultatet for 2019 vil blive større end
det budgetterede.
2)
Stillingtagen til tilbud fra H. Nielsen & Søn A/S af 10. september 2019 og tilhud fra
tømrermester Torben Olsen af 3. august 2019 for hegn ved off.sti fra Skyttemarksvej til
præsteboligen Skyttevænget 21. Tilbuddene vedlægges.
4. Kirkeværgen

Steen Toftebjerg orienterer – bl.a. om alarm og belysning i Sognegården m.m.
Steen Toftebjerg orienterede om, at alt virker nu angående kirkeuret og vedrørende alarm
på kordegnekontoret, arbejdes der videre. Steen undersøger videre om belysningen i
Sognegården. Kan måske forbedres ved udskiftning af pærerne. Epitafier og billeder i
Kirken arbejdes der videre med.

10
minutter

5. Nyt fra udvalgene

Formanden foreslår drøftelse af faste arrangementer hvert år, fx kulturnat med rundvisning
i kirken og deltagelse i City Nat. Der blev drøftet de faste arrangementer bl.a. kulturnatten
og John foreslår, at det fortsat ligger i aktivitetsudvalget. Efter en drøftelse var der enighed
om, at kulturnatten stadig ligger i aktivitetsudvalget.

10
minutter

6. Personaleudvalget

Ida Winther orienterer. Ida fortalte om den vellykkede medarbejderdag d. 13/9. Teresa blev
genvalgt som medarbejderrepræsentant. Kirketjenerne ønsker at bruge deres egen telefon,
i stedet for kirketelefonen, der dog bliver i Kirken. Jens Ramsing skal til USA og uropføre
sin komposition, og rådet siger ok, - betingelsen er, at Christian ikke bliver belastet. Ej
heller rådet økonomisk. Ida skal godkende, hvem der skal spille i Jens´ fravær.

10
minutter

7. Medarbejderrepræsentant

---

5 minutter

8. Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen
Kristina Hermansen
9. Næste rådsmøde
MØDEPLIGT
10. Afslutning

Lars Hansen var meget tilfreds med Helsingør-turen. De øvrige deltagere var enige, ikke
mindst med besøget på Søfartsmuseet. Hanne Kofoed Sørensen opstarter en sorggruppe i
november.

15
minutter

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.00. Kaffebrygning og valg af salme/sang: Poul
Rasmussen / Lene Cortz.

0 minutter

Underskrift af protokollen og
Aftensang: 4. og 5. vers af nr. 752 (Morgenstund har guld i mund)

5 minutter

Referatet blev underskrevet af:
Henning Jensen, John Larsen, Hanne Kofoed Sørensen, Lars Hansen, Karen Marie Bay, Evy Søborg, Steen Toftebjerg, Ida
Winther, Ane Vigen, Johnnie Funder, Lene Cortz og Lars Henriksen.
Referatet er renskrevet af Else Jensen.
3 Bilag medsendt referatet:
Medarbejdermøde og arb.miljødrøftelse 2019, referat,
Arbejdsmiljø – mål – evaluering 2018- 19 og
Arbejdsmiljø – mål – 2019 - 20.

