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Tid

Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 20. februar 2018 i konfirmandstuen kl. 19.00

Referat

Beslutning

Afbud fra:

Karen Marie Bøggild, Lars Henriksen, Ida Winther, Christian K. Larsen, Ane Vigen, Jan
Kildemark.
Karin Bergman.
Valgt af Henning Jensen (og kaffebrygning m.m. Mødetid: kl. 18.30).

10
minutter
15.
minutter

Udkast til referat er fremsendt for godkendelse. Ingen bemærkninger modtaget.

5 minutter

Referent:
SANG:
KAFFEPAUSE:20.15-20.30
01 Godkendelse af referat af
rådsmøde 9. januar 2018
02 Siden sidst.

03 Økonomi.

Intet at bemærke
Orientering fra/til rådets medlemmer.
Der er 5 tilmeldt til Stiftsdagen. Der er fundet en ny provst Anna Helleberg Kluge
indsættelse den 15.april 2018 i Sct. Mortens Kirke.
Revisionsprotokollat af 14.09.17 vedr. Årsregnskab for 2016, fra Beierholm fremlægges for
Rådet og indstilles taget til efterretning.

10
minutter

10
minutter

Rådet godkendte det, og tog det til efterretning.
Ønsker til budget 2019 fa de udvalgene udbedes senest ved rådsmødet.
Johnnie Funder har fremsendt et ønske om en ny løber til midtergangen i kirken til budget
2019 på mail. Lene Cortz modtog yderligere ønsker til budget 2019 fra de ansatte.
04 Stillingtagen til, om der
skal søges fondsmidler
til ”låger” til svaleredeorgel
05 Personaleudvalg

06 Projektudvalget

På baggrund af Ole B. Olesens orientering om låger til svaleredeorglet skal der tages stilling
til, om der skal gås videre med mulighederne for fondsmidler til arbejdet.
Udsat til marts 2018
Ida Winther orienterer.
Lene Cortz Orienterede om, at Ida Winther har afholdt MUS-samtaler – mere herom på
marts mødet.
Der henvises til vedhæftede bilag fra projektudvalgets seneste møde:
Udvalget indstiller til menighedsrådet, at rådet beder provstiet om tilladelse til at standse
sagen.

07 Nyt fra kirkeværgen

Rådet beder Provstiet om tilladelse til at afslutte sagen i henhold til anbefalingen fra
advokat Henrik Vind Hansen.
Jan Kildemark orienterer, hvis der er nyt.

08 Øvrige udvalg

Jan Kildemark er på ferie – Lene har intet modtaget.
Øvrige udvalg orienterer, hvis der er nyt.

10
minutter

5 minutter

10
minutter

5 minutter

10
minutter

Musikudvalget har fremsendt program og budget.
Lysglobeudvalget arbejder videre.
09 Kirkesiden i NæstvedBladet

Drøftelse af konsekvensen af, at Næstved-Bladet ikke længere husstandsomdeles i hele
Næstved.
Lene Cortz orienterede, punktet udsættes så kommunikationsudvalget kan behandle det.

10 Folkekirkens Nødhjælps
Indsamling

Ane Vigen orienterer om indsamlingen søndag den 11. marts 2018.

11 Postlisten

Postlisten er vedlagt. Bilag kan gennemses på kordegnekontoret og ønskede breve kan ved
henvendelse til kordegnekontoret videresendes pr. mail.

Lene Cortz orienterede.
5 minutter

Lene Cortz orienterede.
12 Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild

Lars Hansen fortalte om konfirmandturen og gospelarrangementet på søndag den 25.
februar 2018 for konfirmander. Skoletjenesten har købt Esbjerg-evangeliet (2x10m) som
kan lånes – rådet synes det er en god idé.

Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen

Hanne Kofoed Sørensen der har været askeonsdagsvandring med god tilslutning. Skal på 6
dages retræte i Norge.

15
minutter

13 medarbejderrepræsentant

Lene Cortz har intet modtaget.

14 Næste rådsmøde

tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00. Kaffebrygning og sang vælges af:

5 minutter

15 Afslutning

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

10
minutter

Hvis der ikke fremsendes punkter/materiale til dagsordenen til formanden senest 10 dage før et rådsmøde.
Referatet blev underskrevet af Karin Bergman Hansen, Evy Søeborg-Pedersen, Lisbeth Bjerrum, Poul Rasmussen, Johnnie
Funder, Lars Hansen, Hanne Kofoed Sørensen, John Larsen, Birgit Lund Terp.

Referatet renskrevet af Teresa Suetta.

