Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 14. maj 2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen, Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads
5, Næstved.

R E FE RAT
Afbud fra:
Referent:
1. Godkendelse af referat
2.Udvalget for svalerededøre

Tid

Steen Toftebjerg og Lars Henriksen. Karen Marie Bay deltog ikke efter punkt 3.
Begge stedfortrædere var indkaldt og mødt.
Karin Bergman
Referat af rådsmøde 9.april 2019 er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.
Referatet godkendt.
Udvalget vil i samarbejde med Thomas Kluge og Ole Olesen fortælle om arbejdet med
svalerededørene.
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Ole Olesen fortalte om brugen af svalerededørene som både var ”et himmelsk alter” og
mulighed for at holde fugle ude samt til brug musikalsk. Johan Otto Wroblewskis Fond
glædede sig over projektet.
Thomas Kluge redegjorde for sine tanker bag udsmykningen med udgangspunkt i den
altertavle, han havde lavet til St. Magleby kirke. Thomas Kluge vil tage udgangspunkt i
Maria bebudelse til udsmykningen af lågerne til svaleredeorglet.
Udfordringen er at udsmykningen skal ses nedefra og ca. 7 m. oppe.
Christian K. Larsen fortalte, at der vil være prøvemontering af lågerne for tilpasning, I uge
25 vil TPC-smeden lave hængsler herefter vil Arne Hulbæk lave udsmykningen i bladguld.
Indvielsen er planlagt til påskedag 2021 den 4. april.
3.Økonomi
DER ER MØDEPLIGT

Vedlagte kvartalsrapport for januar kvartal 2019 fremlægges for Rådets godkendelse.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
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Budget for 2020 fremlægges for Rådets godkendelse. Udkast fremsendes senest den 11. maj
2019.
Årsbudget 2020 blev gennemgået (af Mette Nalepa Petersen) og godkendt enstemmigt.
Afleveret den 15/4 2019 kl. 20.06.
4. Siden sidst

Birgit: Provstiet arbejder på at lave vedtægter for en samarbejde pulje/udviklingspulje, som
kan søges til fælles initiativer fra sogne og præster. Forslag til vedtægt af udviklingspulje i
Næstved provsti fremlægges på rådsmødet den 11. juni 2019. Endelig behandling på budgetsamråd den 18. juni 2019.
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Lene: Husk at skrive rigtigt posteringsnr. på udgiftsbilag.

5. Nyt fra udvalgene
6. Kirkeværgen
Sognegården
Opvaskemaskine
Døråbnere i elevatoren
Belysning i Salen.
Kirken
Lydanlæg i kirken

Ane: Der vil ske ændringer i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Intet.
Lene Cortz anmoder om Rådets godkendelse af indkøb af ny opvaskemaskine til 37.500 kr.
inkl. moms samt orienterer om opsætning af nye døråbnere til begge elevatordøre til 53.250
kr. inkl. moms. Der kan evt. komme yderligere udgifter ved installationerne. Tilbud på døråbnere vedlægges
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Rådet godkendte indkøb af ny opvaskemaskine til 30.750 kr. incl. moms. Lene orienterer om
opsætning af to nye døråbnere til elevatoren.MR godkendte igangsætning.
El-firmaet Lodal vil fremsende tilbud på ny belysning i Salen.
Rådet anmodes om godkendelse af vedhæftede tilbud fra Scantone på lydanlæg. Ifølge mail
fra kirkeværgen på i alt 609.750 kr. inkl.moms.
Rådet godkendte tilbuddet fra Scantone til nyt lydanlæg på 609.750 kr. Provstiet søges om
5% midler til finansiering af restbeløb på 159.750 kr.
Ansøgning om brug af de opsparede midler til digitalisering af ur er fremsendt til provstiet.
Provstiet har d.d. fremsendt ønske om endnu et tilbud før behandling kan ske.

7. Medarbejderrepræsentant

Gadefesten havde efterladt pladsen foran kirken i en mindre pæn tilstand. Lene retter
henvendelse til vej og park.

8. Flygelplacering i kirken

Forespørgsel fra personalet om flyglet i en prøveperiode kan placeres i koret. Der
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vedlægges en udtalelse fra Mikael Sode.
MR forlænger prøveperioden med en måned yderligere, regnet efter 30. maj 2019. Det
undersøges, hvad det koster at flytte det. Flyglet flyttes i forbindelse med, at der skal være
konfirmation den 30. maj.
9. Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen
Kristina Hermansen

KMB: Der annonceres for Drop in vielse. Karen Marie og Christine Pihl skal være
praktikpræster i efteråret. Konfirmationen ligger sent i år.
LH: Lars anmoder om at præsterne kan bruge deres telefon i EU. Der er intet nyt om
skraldespandene.
HKS: Intet.

10. Personaleudvalget

Ida Winther orienterer. Del af punktet tages under LUKKET MØDE.

11. Næste rådsmøde

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.00. Kaffebrygning og valg af salme/sang: Johnnie
Funder

12. Afslutning

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

Postliste vedlægges. Bilag opbevares på kordegnekontoret. Ved henvendelse til kordegnekontoret kan breve m.m. sendes pr.
mail eller afhentes efter aftale.
HUSK at meddele formanden, hvis dagsorden med bilag ønskes på papir på mødet.
Punkter/materiale til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 10 dage før et rådsmøde.
Rådsmødet afsluttet kl. 22.05.
Renskrevet af:
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Lene Cortz

Underskrevet af:
Lene Cortz Pedersen, Karin Bergman Hansen, Søeborg-Pedersen, Lisbeth Bjerrum, John Larsen, Karen Marie Bay, Henning
Jensen, Lars Hansen, B. Terp, Carsten Pedersen, Hanne Kofoed Sørensen, K.M. Bøggild, P. Rasmussen, Ida Winthter, Johnnie
Funder
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