Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 13. august 2019 kl.
Kirkeplads 5,1., Næstved.

18.30 i konfirmandstuen, Sognegården, Sct. Peders
Tid

Referat
Afbud fra: Ida Winther, Ane Vigen, Hanne Kofoed Sørensen
Referent:
SANG/salme:
Kaffepause
1. Godkendelse af referat
2. Drøftelser med provsten
om 25% præstestilling

3. Siden sidst

Valgt af aXXXX (og kaffebrygning m.m. Mødetid: kl. 18.00)
Ca. kl. 20.00 – 20.15
Referat af rådsmøde 11. juni 2019 er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.
Godkendt.

5 minutter

Anna Helleberg Kluge deltager i dette punkt for en drøftelse af den nye 25% præstestilling
hos os.

30
minutter

Anna Helleberg Kluge orienterede om den nye 25% præstestilling. Forslag om at
vedkommende deltager i MR møde i Sct. Peders ca. en gang i kvartalet. Et af provsten
udarbejdet regulativ, som godkendes af biskoppen, vil danne rammen for arbejdsopgaverne
vedr. 25% stillingen.
Indbydelse til efterårsturen søndag den 15. september 2019 for MR, ansatte og frivillige vil
blive udleveret på mødet.

5 minutter

10
minutter

Indbydelse til efterårstur udsendes med referatet.
4. Placering af flygel i kirken

Genoptagelse af punktet. Drøftelse og stillingtagen til, flyglets placering i kirken i
hverdagen og ved brug.
Medarbejderne bedes drøfte punktet på tirsdagsmødet den 13. august 2019, herunder det
arbejdsmæssige i hverdagen ved placering i koret eller sideskibet.

15
minutter

Flyglet paceres i koret og flyttes ved den årlige konfirmation på Kr. Himmelfartsdag.
Musikudvalget tager stilling til yderligere flytninger i forbindelse med koncerter og
lignende musikalske arrangementer.
Ved flytning anvendes et anerkendt flyttefirma og placeres ved væggen ved dåbsværelset.
5. Økonomi

Kvartalsrapport for april kvartal 2019 forelægges for rådets godkendelse.
Rapporten eftersendes inden weekenden.

10
minutter

Bemærkning om hensættelse af kr. 1.125.836 til afregning af moms.
SKAT og orgelbygger Eule har skrevet sammen og det forventes, at vi i løbet af de næste
måneder kan afregne momsen direkte til SKAT.

6. Kirkeværgen

Kvartalsrapport for april 2019 blev godkendt, herunder yderligere udgift på 12.000 kr. til
ny opvaskemaskine ( som godkendt på tidligere MR møde)
Afregning af moms vedr. orgel forventes betalt af hensatte midler i løbet af september
2019.
Tilbud fra el-firmaet LODAL med 2 forslag for ny opsætning af belysning i salen på 1. sal
vedlægges for MRs drøftelse og stillingtagen hertil.

10
minutter

Punkt vedr. belysning i salen på 1. sal i Sognegården udsættes.
7. Nyt fra udvalgene

Tilbud på nyt rækværk ved stien mellem Skyttemarksvej og Skyttevænget 21 vedlægges.

15
minutter

Lene Cortz giver bemyndigelse til, at indhente et yderligere tilbud på rækværk i galvaniseret
stål og til at sætte arbejdet i gang hurtigst muligt i samarbejde med Henning Jensen.
Musikudvalget: 27. oktober koncert i kirken kl. 16.00.

8. Personaleudvalg

Kommunikationsudvalget: udvalget har nedsat en redaktionsgruppe, som tager sig af
kirkesiden. Post vedr. stof til kirkesiden sendes til sanktpeders.sognnaestved@km.dk
Lene Cortz er ny formand for kommunikationsudvalget.
Ida Winther orienterer
Intet.

5 minutter

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

Karen Marie Bøggild: orienterede fortælling under træet var en succes ligesom Drop-in
vielsen. Praktikanten kommer på besøg på torsdag. Han skal også være i Rønnebæk i ugerne
36-37 samt 46-4. Der har været provstesyn af kirkebøgerne med positiv tilbagemelding med
en enkelt bemærkning om kontoret.

15
minutter

Lars Hansen: orienterede.
Hanne Kofoed Sørensen har startet sorggruppe op.
Kristine Hermansen starter minikonfirmander op på tirsdag.

10. Medarbejderrepræsentant
11. Næste rådsmøde
12. Afslutning

Intet.
Tirsdag den 10. april 2019 kl. 19.00. Kaffebrygning og valg af salme/sang: Ida Winther
Underskrift af protokollen og
Aftensang: 4. og 5. vers af nr. 752 (Morgenstund har guld i mund)

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

Referatet er renskrevet af Teresa Suetta

5 minutter
0 minutter

5 minutter

