Næstved Sct. Peders Sogn

Dato:13. november 2018 KL 17.30 VED GRUS parkering i Kompagnistræde,
Næstved!
Og efterfølgende i konfirmandstuen, Sognegården kl. 18.00
Tid

Referat
Referent:
SANG/salme:
1.Besigtigelse af
præstehavens skel mod
Kompagnistræde/Susåen
2. Visionsmøde med 2
provstimedlemmer

Afbud fra: Hanne Kofoed Sørensen,
Teresa Suetta
Valgt af Birgit Lund Terp (og kaffebrygning, franskbrød m.m. Mødetid: kl. 17.00)
Vi mødes alle ved Grusparkeringen i Kompagnistræde. HUSK gerne en god lommelygte.
Punktet drøftes senere på aftenen.
Rådet har besigtiget præstehavens skel i forbindelse med et købstilbud. Den bosiddende
sognepræst høres, og skriftlig udtalelse indgives af sognepræsten inden næste rådsmøde.
Rådets indstilling udsættes.
Vi skal drøfte:
1) Hvad skal være kendetegnet ved Næstved Provsti nu og i fremtiden?
2) Hvordan provstiudvalget bedst kan understøtte og hjælpe med de udfordringer, som
menighedsrådene har i det daglige arbejde.
Provst Anna Kluge og Jan Kinnberg repræsenterede provstiudvalget. Når alle menighedsråd
har haft besøg, udsendes provstiudvalgets referat.

2-1. Indstilling til Stiftet af
valg af præst til konfirmander

Punktet blev behandlet.

3.Godkendelse af referat

Referat af rådsmøde 9. oktober 2018 er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.
Samtidigt orienteres om tilføjelse til referat af rådsmøde den 11. september 2018.
Godkendt.
Mobile-Pay skal oprettes til brug for kollekter, betaling af entrebilletter, arrangementer mm.
Punktet medtages på næste rådsmøde.

4. Siden sidst

5. Økonomi

Godkendelse af kvartalsrapport for juli kvartal 2018. Eftersendes snarest.
Kvartalsrapport godkendt.

6. Nyt fra udvalgene

Udvalgene orienterer, hvis der er nyt.

5 minutter
15
minutter
+ 20
minutter

60
minutter
+ 15 min
pause

5 minutter

10
minutter

10
minutter

15
minutter

Lysglobeudvalget: Karin Bergmann Hansen orienterede om indvielsen af lysgloben 2.
december, 1. s. i advent.
kirkeværgen: Menighedsrådet godkender etablering af befugtningsanlæg og bemyndiger
kirkeværgen til at indhente relevante tegninger og tilbud fra leverandør m.fl. samt
godkendelser fra myndigheder herunder nationalmuseet, og efterfølgende fremlægge
projektet for menighedsrådets godkendelse. Herefter vil kunne ansøges om midler hos
provstiet. Rådet opfordrer til at der findes en midlertidig løsning, eksempelvis et
transportabelt befugtningsanlæg.
Aktivitetsudvalget: John Larsen efterlyser gode idéer til 5-kløverarrangement marts 2020
som skal afholdes i Sct. Peders Kirke.
7. Folkekirkens Nødhjælp

Udsat fra sidste møde. Skal vi og i bekræftende fald, hvordan skal vi samle ind i 2019.
Birgit Terp taler med Poul Sandberg om evt. samarbejde om Folkekirkens Nødhjælp
indsamling.

30
minutter

8. Personaleudvalg

Ida Winther: Der er afholdt den årlige lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse. Samarbejdsaftalen
ml. Næstved Kirkegårde og Sct. Peders menighedsråd om ansættelse af
kordegneassistent/vikar er godkendt af personaleudvalget iht. bemyndigelse fra
menighedsrådet.

5 minutter

9. Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen

Karen Marie Bøggild: Natkirke den 23.november i Sct. Mortens Kirke med musik af Kim
Larsen. Det går godt med konfirmanderne. 25 døbt ved Drop-In Dåb.
Lars Hansen: Fredagsmøde fredag den 16.november med Eusebius.

15
minutter

10. Valg af formand for det
næste år
11. Valg af næstformand for
næste år
12. Valg af kontaktperson for
det næste år
13. Valg af kasserer for det
næste år
14. Valg af kirkeværge for
det næste år
15. Medarbejderrepræsentant

Lene Cortz genvalgt formand.

5 minutter

Henning Jensen genvalgt næstformand.

5 minutter

Ida Winther genvalgt kontaktperson.

5 minutter

16. Næste rådsmøde

Det foreslås, at rådsmøderne i 2019 fortsat afholdes den 2. tirsdag i måneden, dog ikke i
juli og december måned.
Rådsmøder i 2019: 8/1, 19/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11.

17. Afslutning

John Larsen genvalgt kasserer.
Punktet udsættes til januar 2019.

5 minutter

Der bliver indkøbt en erstatnings PC til konfirmandlokalet.

5 minutter
5 minutter

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

Postliste vedlægges. Bilag ligger til gennemsyn på kordegnekontoret. Breve kan ved henvendelse til kordegnekontoret videresendes pr.
mail eller afhentes efter aftale. HUSK at meddele kordegnekontoret, hvis kopi af dagsorden m.m. ønskes på papir på mødet.
Punkter/materiale til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 10 dage før et rådsmøde. Rådsmødet forventes afsluttet senest
kl.22 2.00.
Tirsdag den 6. november 2018.

Lene Cortz

Referatet underskrevet af: Henning Jensen, Johnnie Funder, John Larsen, Birgit Lund Terp, Ida Winther, Poul Rasmussen, Karin
Bergman Hansen, Karen Marie Bøggild, Lisbeth Bjerrum, Lars Hansen, Evy Søeborg-Pedersen, Karen Marie Bay, Lene Cortz Pedersen.

Referat renskrevet af Teresa Suetta

