Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 20. oktober 2020 kl. 19.00 i SALEN, Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5, 1., 4700
Næstved
Tid

Referat
Referent:
Afbud fra:
INGEN SANG/salme.
1.Godkendelse af referat

Karin Bergman Hansen
Lisbeth Bjerrum, Johnnie Funder, Karen Marie Bøggild, Ane Vigen, Lars Henriksen.
Kaffebrygning m.m. (Møder ind kl. 18.30): Ida Winther
Kaffe serveres fra mødets start.
Referat af rådsmøde 8. september 2020 er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.
Godkendt.

5
minutter

2. Siden sidst

Der har været afholdt syn på præsteboliger, kirke og sognegård.
Der spørges til Mobile Pay og udbedring af murværk i Købmagergade.

10
minutter

3. Corona-tid

Hvordan ser det ud hos os her og nu.
Vi følger de anvisninger der er pt. Retningslinjer bliver opdateret på dørene.

15
minutter

3A. Retningslinjer for
gudstjenester i december
2020.

Lene Cortz anmoder om Rådets stillingtagen til rammerne for afholdelse af gudstjenester i
december 2020, herunder antal af gudstjenester Juleaftensdag og valg af tilmeldingsform.
MR drøftede afholdelse af julegudstjenester d. 23. dec. Kl. 15 og 24. dec. Kl. 16 og derudover
vedtog MR en ekstraordinær gudstjeneste d. 24. dec. Kl. 11.00. Punktet genoptages på
næste rådsmøde.

4. Økonomi
4A. Årsregnskab for 2019 og
revisionsprotokollat.

A.
Årsregnskab for 2019 er revideret og revisionsprotokollat af 10. september 2020 (vedlagt
som bilag) fremlægges for Rådets stillingtagen, idet der særligt henvises til side 3, 2. afsnit:

30
minutter

Bemærkninger til årsrapporten
• Det er konstateret, at man har optaget Støvsagen brutto i balancen. Der er medtaget 856 kr.
som gæld, som man tidligere har modtaget fra Provstiet. Derudover er der medtaget 681 kr.
som tilgodehavende, svarende til sognets afholdte udgifter. Det er vores vurdering, at sådan
en sag bør omtales i forklaringer til regnskab, således sådanne blive tydeliggjort. Vi har
påset referat fra Næstved Provsti den 13. marts 2019, hvori det ses konkluderet, at
Menighedsrådet og Provstiet retmæssigt ikke ønsker at gå videre med sagen.
Rådets konklusion:
Rådet tager revisionsprotokollatet til efterretning og er opmærksom på
At fristen for godkendelse af revisionsprotokollatet er overskredet, men ikke har kunnet
behandles inden den 15. oktober 2020 pga. den sene udmelding fra revisionen
At der i forklaringen til årsregnskabet ang. Støvskaden ikke var anført beløbets størrelse.
Samtidigt godkender Rådet, at Provstiudvalget ansøges om tilladelse til at konvertere
restbeløbet på 183.003 kr. med 75.000 kr. til højtaleranlæg og med 108.003 kr. til den
igangværende opsparing til hynder på stolestaderne.
4B.Budget for 2021

B.
Endelig driftsramme for 2021 blev udmeldt den 11. september 2020 på 4.205.004 kr.
Rådet godkendte endeligt budget for 2021, som er indleveret den 20. oktober 2020 kl.
20.44 fremlægges for Rådets godkendelse.

4C. Kvartalsrapport

MR godkendte kvartalsrapporten.

5. Næste valgperiode

Der er ikke modtaget andre kandidatlister, så listen fra valgforsamlingen den 15. september
2020 er endelig. Tillykke til alle med valget.
Der er ikke indkommet andre kandidatlister.
Steen Toftebjerg orienterer, hvis der er nyt.
Lene Cortz orienterede.

6. Kirken og sognegården

5
minutter

10
minutter

7. Nyt fra øvrige udvalg

8. Personaleudvalg

Udvalgene orienterer, hvis der er nyt.
Efter drøftelse i rådet var der enighed om, at vi pga. Covid-19 aflyser sogneeftermiddagen
d. 23. oktober og ligeledes foredrag fredag d. 20. november. Rådet følger løbende op på
fremtidige arrangementer i forhold til Covid-19.
Ida Winther orienterer.

10
minutter

10
minutter

Ida Winther orienterede.

A. Godkendelse af befordring
til organistvikarer.

Ida Winther anmoder om Rådets godkendelse af mulighed for udbetaling af befordring til
organistvikarer.
MR godkendte, at der gives mulighed for udbetaling af befordring til organistvikarer uden
for provstiet. MR har tidligere godkendt, at det er laveste takst.

9. Nyt fra præsterne:

Lars Hansen: Intet.

Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen
Kristina Hermansen
Aske Olsen
10.
Medarbejderrepræsentant
11. Næste / sidste rådsmøde
i denne valgperiode

Hanne Kofoed Sørensen: Intet.

12. Afslutning

Teresa Suetta genvalgt som medarbejderrepræsentant.

20
minutter

5
minutter

Tirsdag den 10. november 2020 kl. 19.00 i Sognegården. Kaffe m.m. står Karin Bergman
for.
Underskrift af protokollen

Referatet underskrevet af: Karin Bergman Hansen, John Larsen, Birgit Lund Terp, Evy Søeborg-Pedersen, Carsten Pedersen,
Karen Marie Bay, Hanne Kofoed-Sørensen, Ida Winther, Henning Jensen, Lars Hansen, Lene Cortz.

Referat renskrevet af Teresa suetta

5
minutter

