Næstved Sct. Peders
Sogn
DAGSORDEN
Velkomst

Dato: 14. marts 2017 i konfirmandstuen, Sognegården kl. 19.00

Referent:

Karin Bergman Hansen

SANG/salme:

Valgt af Evy Søeborg-Pedersen

Beslutning
Afbud fra: Karen Marie Bay. Stedfortræder Poul Rasmussen mødt.

Kaffepause: ca. 20.1520.30
0

1. Godkendelse af referat
af rådsmøde 7. februar
2017
2. Økonomi

Rådet vedtog at sætte et nyt punkt på dagsorden. Johnnie foreslår et fast punkt først
på dagsordenen ”siden sidst”. Punktet har en tidsbegrænsning på 10-15min.
Punktet træder i stedet for evt. Der var flertal for at prøve det – det evalueres i
november 2017.
Udkast er tidligere fremsendt for godkendelse. Ingen bemærkninger modtaget.
Referatet godkendt.
Årsregnskab 2016 med følgende påtegning:
Sankt Peders Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40407316, Regnskab 2016,
Afleveret d. 24-02-2017 12:11

Tid
5
minut
ter
5
minut
ter
15
minut
ter
10-15
min.

5
minut
ter
5
minut
ter

Forelægges til godkendelse. Årsregnskab vedlægges.
Menighedsrådet godkendte årsregnskabet. Af overskuddet på 184.575 kr. ansøger vi
om lov til at hensætte 100.000 kr. til lydanlæg i kirken samt 30.000 kr. til
musikudvalget. Opsparing til anlæg forelagt, se bilag.
3. Postlisten

4. Lokaleleje for Kirken

5. Musikudvalget

6. Folkekirkens Nødhjælp
- indsamling

Postliste vedlægges. Bilag ligger til gennemsyn på kordegnekontoret og ønskede
breve kan ved henvendelse til kordegnekontoret videresendes pr. mail.
Postlisten. Intet.
Lene Cortz indstiller til Rådets godkendelse, at der fra og med 1. april 2017
opkræves kr. 1.500,00 i lokaleleje, når Kirken udlejes/udlånes, medmindre vi
modtager andel af eventuelle entréindtægter. I særlige tilfælde kan lokaleleje
frafaldes. Musikudvalget eller Rådet afgør dette.
Punktet er udsat.
Udvalget indstiller til Rådets godkendelse, at NEMF kan afholde mini-festival i
weekenden 23-25. marts 2018 i Kirken. Der er tale om 3 -4 koncerter. Kopi af mail
fra NEMF vedlægges.
Rådet godkender udvalgets indstilling.
Ane Vigen orienterer om søndagens indsamling

7. Henvendelse fra
Herlufsholm Kirke

Ane Vigen orienterede.
Herlufsholm Menighedsråd forespørger om samarbejde under periode, hvor deres
kirke er lukket.

8. Personaleudvalget

Der foreslås et snarligt møde med Herlufsholm, hvor præster, formænd,
kontaktpersoner og personalerepræsentanter deltager. Rådet er velvilligt indstillet.
Ida Winther orienterede.

9. Projektudvalg
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Lars Henriksen orienterer om seneste møde i udvalget.
Lars Henriksen orienterede. Regnskabet godkendt af rådet og fremsendes til
provstiet. Rådet godkender at advokat Christian Tullberg – under forudsætning af
provstiets tilsagn om betaling af udgifterne – indgiver stævning til voldgiftsnævnet.
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Lars Henriksen bemyndiges til at gå videre med sagen. Lars Henriksen gjorde
opmærksom på, at der skal være 1 og 5 års eftersyn på hele projektet.
10. Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild
Anette Ejsing
Hanne Kofoed Sørensen

Karen Marie Bøggild: Der har været gospelgudstjeneste for konfirmanderne.
Danmission har besøgt konfirmanderne.
Anette Ejsing er glad for at være her.
Hanne Kofoed Sørensen takkede for sin gave.
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11.
Medarbejderrepræsentant

Servicekontrakt videresendes til orgelkonsulent Mikkelsen vedr. svaleredeorglet.

12. Evaluering af åbning
af kirken.

Ida Winther orienterer og der tages stilling til eventuelle ændringer.
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13. Næstved Kirkegårde

Referat udsendt.

14. Næste rådsmøde

Tirsdag den 11. april 2017. Kaffebrygning og Sang/salme vælges af: Ane Vigen

15. Eventuelt / orientering
for rådets medlemmer

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

Ida Winther orienterede. Rådet godkender at kirken lukkes kl. 12.00 på søn –og
helligdage. Der arbejdes på at få frivillige til at holde åbent til kl. 14.00 på disse
dage. Øvrige tidspunkter fastholdes.
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Punkter/materiale til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 10 dage før et rådsmøde.
Rådsmødet forventes afsluttet senest kl. 22.00.

Referatet blev underskrevet af: Karin Bergman Hansen, Ane Vigen, Evy Søeborg-Pedersen, Hanne
Kofoed Sørensen, Lars Henriksen, Birgit Lund Terp, Lisbeth Bjerrum, Ida Winther, Anette Ejsing, Karen
Marie Bøggild, Poul Rasmussen, John Larsen, Johnnie Funder, Henning Jensen, Lene Cortz.
Referat renskrevet af Teresa Suetta.

