Side1/
LC
Tid

Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 14. november 2017 i konfirmandstuen kl. 19.00

Referat

Beslutning

Kl.19.00 Velkomst

Afbud fra: Christian K. Larsen.
Mødt: Stedfortrædere Carsten Pedersen og Poul Pedersen. Kirkeværge Jan Kildemark.
Karin Bergman.
Valgt af Lisbeth Bjerrum (og kaffebrygning m.m. Mødetid: kl. 18.30).

10
minutter
15.
minutter

Udkast til referat er fremsendt for godkendelse. Ingen bemærkninger modtaget.

5 minutter

Referent:
SANG:
KAFFEPAUSE:20.15-20.30
01 Godkendelse af referat af
rådsmøde 10. oktober 2017
02 Siden sidst.

03 Økonomi.

Referat godkendt.
Orientering fra/til rådets medlemmer.
Ros for reformationsgudstjenesten. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
planlægning er i gang. Lokalplan for Næstved bymidte er sendt i høring. Henning Jensen
orienterede om høringssvar, fremhævede især tilgængeligheden for handicappede og
gangbesværede.
Juli kvartalsrapport fremlægges for Rådets godkendelse. Fremsendt sammen med
dagsordenen.

10
minutter

10
minutter

Revisionsprotokollat af 14.09.2017 fra revisionsfirmaet Beierholm fremlægges for Rådet og
indstilles taget til efterretning, ligesom følgende bekræftes:
Der er ikke konstateret eller mistanke om mulige besvigelser. Besvigelser omfatter tyveri og
andet misbrug af kassens aktiver samt regnskabsmanipulation. Regnskabsmanipulation
opstår, hvor årsregnskabet tilsigtet indeholder fejlinformation for at vildlede
regnskabsbrugerne, eller hvor beløb eller oplysninger udelades af årsregnskabet.
Ligeledes bekræfter Menighedsrådet
at vi ikke er bekendt med, at der er fortiet oplysninger, der efter vores opfattelse er relevante
for provstirevisors gennemførelse af revisionen,
at vi ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker kassen, mistanker eller
beskyldninger herom, som ikke er meddelt provstirevisor, og
at vi er bevidste om vort ansvar for at påse, at intern kontrol vedr. bogføring og formueforvaltning er tilrettelagt på en efter kassens forhold tilfredsstillende måde, herunder
identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i kassen samt de interne kontroller,
som er etableret for at imødegå disse risici.
Menighedsrådet vil på de kommende møder i 2018 drøfte bogføringskontrollen og eventuelt
får indført relevante forhold i protokollen.
Der henvises til dagsordenen. Menighedsrådet godkendte og tog revisionsprotokollatet af
14-9-17 til efterretning. Kvartalsrapport for 01-01-2017 til 30-09-17 forelagt og godkendt.
04 Personaleudvalg

Ida Winther orienterer.

5 minutter

Joakim Rønnow Præsenterede sig som ny minikonfirmandlærer. Undervisning fra kl.15-17.
10 tirsdage i alt + 1 søndag. Opstart januar 2018. Tilbuddet udbydes til 3. og 4. klasse.

05 Nyt fra kirkeværgen

06 Øvrige udvalg

07 Postlisten

Ida Winther orienterede. APV er i gang. Der afholdes netværksmøde for kontaktpersoner i
Sognegården.
Jan Kildemark orienterer, hvis der er nyt.
Jan Kildemark orienterede bla. om epitafiernes stand og klinkerne specielt fugerne, der
forsvinder ved støvsugning. Sognegården der er insektangreb i tagkonstruktionen. Der er
problemer med elevatoren. Der er 4 grater på taget i kirken som skal holdes under
observation. Tårnurets automatik fungerer dårligt.
Øvrige udvalg orienterer, hvis der er nyt.
Musikudvalget: Lisbeth Bjerrum orienterede.
Aktivitetsudvalget: John Larsen orienterede. Nyt program for 1.halvår foreligger snart.
Postlisten er vedlagt. Bilag kan gennemses på kordegnekontoret og ønskede breve kan ved
henvendelse til kordegnekontoret videresendes pr. mail.

5 minutter

10
minutter

5 minutter

Intet.
08 Kommunikationsudvalg

Ane Vigen orienterer, hvis der er nyt.
Ny liste udsendt for deadlines (produktionsplan).

5 minutter

09 Forslag fra Johnnie
Funder om betalt Kristeligt
Dagblad til rådsmedlemmer
– udsat fra sidste møde

10 Godkendelse af
personalets deltagelse ved
vielser udenfor kirkerummet.

Siden sidste møde er det blevet undersøgt, at digitalt+ weekend på papir koster 352 kr./ md
eller 4.104 kr./år. Fuldt digitalt: 259 kr./md eller 3.108kr/år. Da der er afsat 121.000 kr. i
2018 til Menighedsrådet og regnskab for 2016 udviste et forbrug på 114.250 kr. henstiller
formanden til, at eventuelt abonnement afholdes for egen regning.
Som økonomien er pt. er det ikke muligt. Karen Marie Bøggild lægger fra 1.december 2017
den af rådet betalte avis over på glasbordet efter egen læsning.
Som aftalt på rådsmødet i august 2017 fremlægges til Rådets godkendelse følgende:

10
minutter

5 minutter

Menighedsrådet fastholder tidligere truffet beslutning, hvorefter kirkens personale ikke har
pligt til at deltage ved vielser udenfor kirkerummet.
Den enkelte præst kan frit vælge at foretage en vielse udenfor kirkerummet.
Rådet godkendte formuleringen i dagsordenen.

11 Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen
12 medarbejderrepræsentant

Karen Marie Bøggild: Intet.
Lars Hansen: Både plantningen af træet og festgudstjenesten forløb godt. God tur til
Bjernede Kirke afholdt.
Hanne Kofoed Sørensen: Intet.
Intet.

15
minutter

13 Valg af formand

Formand genvalg Lene Cortz.

5 minutter

14 Valg af næstformand

Næstformand genvalg Henning Jensen.

5 minutter

15 Valg af kontaktperson

Kontaktperson genvalg Ida Winther.

5 minutter

16 Valg af kasserer

Kasserer genvalg John Larsen.

5 minutter

17 Godkendelse af
kollektliste for 2018

Sidste søndag i kirkeåret indsamling til Kirkens Korshær. Tilføjes den udsendte liste, som
herefter blev godkendt.

5 minutter

18 Rådsmøder i 2018

Er tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00. Sang vælges af: Christian K. Larsen.

5 minutter

Forslag til datoer for øvrige møder i 2018: Møderne afholdes fortsat den 2.tirsdag i
måneden med undtagelse af februar måned. Datoer er 6. februar 2018, 13, marts 2018, 10.
april 2018, 8. maj 2018, 12. juni 2018, intet møde i juli, 14. august 2018, 11. september
2018, 9. oktober 2018 og 13. november 2018. Intet møde i december.
Næste møde 9.jauar 2018. Møderne fortsætter 2. tirsdag i måneden. Undtagen i juli og
december. Dog er mødet i februar den 20.
19 Afslutning

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

Hvis der ikke fremsendes punkter/materiale til dagsordenen til formanden senest 10 dage før et rådsmøde.

Referatet blev underskrevet af: Karin Bergman Hansen, Poul Rasmussen, Evy Søeborg-Pedersen, Lars Henriksen, Lars Hansen,
Hanne Kofoed Sørensen, Ane Vigen, Birgit Lund Terp, Carsten Pedersen, John Larsen, Karen Marie Bøggild, Karen Marie Bay,
Ida Winther, Henning Jensen, Lisbeth Bjerrum, Lene Cortz pedersen.

Referatet renskrevet af Teresa Suetta.

5 minutter

