Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 9. februar 2016 i konfirmandstuen, Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved.

Referat
Afbud fra: Claus Cortz, Karen Marie Bay
Referent: Karin Bergman Hansen.
01 Godkendelse af referat af rådsmøde den 12.januar 2016:
Lene Cortz oplyste, at tekst fra dagsordenen om referat af Provstiudvalgsmødet er sat ind i referatet. Godkendt.
02 Kirken, Sognegården og Præstegårde:
Anders Engvang Orienterede: – se bilag.
Der sættes penge af til nyt lydanlæg kr. 300.000 på budgettet for 2017. Rapporten om akustikken i Sct. Peders kirke fra
DTU behandles senere på et særskilt punkt. Der indhentes pris på telefonanlæg samt ændring af højtalernes retning i
kirkerummet.
Lene Cortz orienterede kort om præsteboligerne.
03 Økonomi:
Lene Cortz orienterede: Ifølge udskrift af 22. januar 2016 af borføringen for 2015, er overskuddet ca.kr. 400.000, men alle
regninger var endnu ikke modtaget.
04 Aktivitetsudvalg:
Cityforeningen vil gerne samarbejde om brug af kirken den 30.april 2016 til lirekassemusik koncert kl. 12.00-13.00.
Aktivitetsudvalget beder lirekasseforeningen om program for godkendelse af musikvalg. Kirken skal stå til rådighed for
kirkelig handling kl. 14.00. Hanne Pedersen orienterede om fremtidige arrangementer. Den 9. marts 2016
femkløverarrangement med Semi Jan i Herlufsholm. Mærk Næstved indbydes til samarbejde Hanne Pedersen og Karen Marie
Bøggild arbejder på en ikon udstilling fra den 20. november 2016 til 1. februar 2017. Kontrakt er underskrevet og fremsendt.
Lars Hansen deltager ikke i planlægningen og afviklingen af udstillingen. Det forsøges at opstarte ”Mødestedet” onsdag
eftermiddag. Ida Winther og Jette Nielsen er tovholdere.
05: Forslag til kirkens åbningstider:
Se bilag fra Hanne Pedersen. Der var bred enighed om, at øget åbningstid vil være godt. Der forsøges at få etableret et korps af
frivillige, så kirken kan være åben fra kl. 10.00 – 17.00 alle dage undtagen mandag. Det skal undersøges med personalarm. Ida
Winther, Lene Cortz og Virlee Christoffersen tilrettelægger nærmere vedr. åbning. Anders Engvang vil gerne forestå
rundvisninger for grupper.
06 Evaluering af temadag den 13.september 2015:
Punktet udsættes til marts. Ideer sendes til formanden senest 28.februar 2016.
07. Svaleredeorglet:
Alt forløber planmæssigt. Christian Kampmann Larsen fremlagde programmet for indvielsen den 10.april 2016.
07a. Svaleredeorglet:
Projektudvalget / Lars Henriksen orienterede: Der er nogle småting som bliver udbedret de næste 6 – 8 uger.
Budgetopfølgningen viser pt. et underskud på kr. 400.000 – 500.000. Vedr. oprydning efter støvskade besluttede
menighedsrådet at fremsende et krav på endelig regning til arkitekt Bering. Regningen er på kr. 681.863,01. Der sendes et
brev til Eule med et krav om erstatning på kr. 9.200,00 ex. moms for skader på kirkens stolestader. Vedr. kameraerne afventes
evt. udskiftning. Projektudvalgets referat vedlægges. Christian Kampmann Larsen og Ole Olesen vil undersøge, om Eule kan
godkende en lokal til akut service som ikke er omfattet af garantien.
08. Børn og Unge udvalget:
Der indkaldes til møde.
09. Kommunikationsudvalg:
Opfriskning af deadlines for indlevering af materiale til kirkesiden. De anførte og af Ane Vigen udsendte deadlines er avisens.
Ane Vigen skal modtage materialet 7 dage før avisens deadline.
10. Postlisten:
Udsat.

11. Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild: Der er ca. 30 tilmeldt til familiegudstjeneste den 11. februar 2016. 12 sogne samarbejder om
konfirmandgospel den 28.februar 2016. Der har været forhandlinger om konfirmandundervisningen. Den flyttes til onsdage kl.
13.30.
Lars Hansen flytter fridag fra onsdag til mandag fra 1.september 2016. Turen til Roskilde Domkirke var en succes . Tak til
Karin Bergman for hjælp på turen.
Hanne Kofoed Sørensen har askeonsdags-vandring den 10.februar 2016. kl. 19.30.
12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
Intet.
13.Næstved Kirkegårde:
Stillingen som leder på gl. kirkegård nedlægges.
14. Personaleudvalg:
Ida Winther er færdig med MUS-samtaler. Jannie Aagaard Jacobsen starter nyt hold babysalmesang den 12.februar 2016.
Næste rådsmøde vil dette punkt blive behandlet på et lukket møde.
15. Næste rådsmøde:
Tirsdag den 8.marts 2016 kl. 19.00. Salg vælges af Henning Jensen. Lars Henriksen og Lars Hansen melder afbud.
16. Eventuelt:
12. marts 2016 er der Stiftsdag i Roskilde. Den 13. marts 2016 er der Folkekirkens Nødhjælps-indsamling til verdens fattige.
Underskrevet af: Karin Bergman, Ida Winther, Karen Johansen, Karen Marie Bøggild, Hanne Kofoed Sørensen, Lars
Henriksen, Henning Jensen, Gitte Bentsen og Lene Cortz Pedersen og Lars Hansen.
Renskrevet af: Teresa Suetta.

