Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 7. februar 2017 i konfirmandstuen, Sognegården kl. 19.00
Tid

REFERAT
Velkomst
Referent:
SANG/salme:
Kaffepause: ca. 20.15-20.30
1. Godkendelse af referat af
rådsmøde 17. januar 2017

Afbud fra: Ane Vigen, Lars Henriksen, Karen Marie Bay.
Karin Bergman Hansen
Valgt af Lisbeth Bjerrum

5 minutter

Referatet er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.

5 minutter

5 minutter
15
minutter

Referat godkendt fra sidste møde den 17-1-17.
2. Godkendelse af
forretningsorden, regnskabsinstruks, vedtægter for
kasserer, kontaktperson og
kirkeværge

Udkast til forretningsorden, regnskabsinstruks samt vedtægter for kasserer, kontaktperson og
kirkeværge vedlægges for godkendelse.

3. Postlisten

Postliste vedlægges. Bilag ligger til gennemsyn på kordegnekontoret og ønskede breve kan
ved henvendelse til kordegnekontoret videresendes pr. mail.

10
minutter

Forretningsorden for MR godkendt, regnskabsinstruks godkendt, vedtægter for
kontaktpersonen godkendt, men med enkelte rettelser, der tilføjes personalechef i parentes
efter kontaktperson. Vedtægt for kirkeværge godkendt med enkelte rettelser og tilføjelse af
honorar.
5 minutter

Postlisten forelagt.
5. Kollekt-indsamlingsliste

Lene Cortz orienterer om MobilePay ved kollekt-indsamlinger.

5 minutter

Lene orienterede om iværksættelse af MobilePay.
6. Folkekirkens Nødhjælp –
indsamling 2017

Ane Vigen orienterer om tidligere års indsamling.

5 minutter

Lene vil følge op på Landsindsamlingen 12.marts 2017. Johnnie vil gerne være behjælpelig.
7. Aktivitetsudvalg

Til orientering over forårets aktiviteter udleveret sammen med dagsordenen.

5 minutter

Aktivitetslisten udsendes sammen med referatet.
8. Musikudvalg

Til orientering er referat og liste over koncerter, udleveret sammen med dagsordenen.

10. Medarbejderrepræsentant

Christian orienterede om udvalget, koncertlisten og budget.
Karen Marie Bøggild konfirmandtur til Roskilde i morgen, der var ikke nogen særlig stor
tilslutning til familiegudstjenesten – der skal snarest arbejdes med en plan for børne/unge
arbejdet i kirken af børn/unge udvalget. Karen Marie Bøggild har ferie uge 9. Lars Hansen
tag pænt imod min vikar under min orlov. Hanne Kofoed Sørensen stiftsdag 25.marts 2017
tilmelding senest 24/2 17.
Christian orienterede.

11. Nedsættelse af udvalg
vedr. nyt lydanlæg

Nyt udvalg vedrørende lydanlæg Karen Marie Bøggild, Christian Kampmann Larsen,
Birgitte Frederiksen, Karen Marie Bay, Lene Cortz. Lene Cortz indkalder.

5 minutter

12. Næstved Kirkegårde

Intet.

5 minutter

13. Næste rådsmøde

Tirsdag den 14. marts 2017. Sang/salme vælges af: Evy Søeborg-Pedersen

5 minutter

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

15
minutter

5 minutter

Møder i 2017 afholdes: 14. marts, 11. april, 9.maj, 13. juni, 8.august, 12. september, 10.
oktober og 14. november. HERUDOVER skal der fastsættes datoer for det årlige møde for
sognet i maj måned og en MR-søndag, hvor vi mødes kl. 10. til gudstjeneste og slutter
dagen med spisning kl. 17 med ægtefæller. Arrangør for søndagen, er formand og
næstformand.
Dato for obligatorisk sognemøde 3.oktober 2017 kl. 19.00.
4. Personaleudvalget

Ida Winther orienterer.

14. Eventuelt / orientering

Aftensang: 4. og 5. vers af nr. 752 (Morgenstund har guld i mund)
10
minutter

Punkter/materiale til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 10 dage før et rådsmøde.

Underskrevet af

Renskrevet af Teresa Suetta

