Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 9. januar 2018 i konfirmandstuen kl. 19.00

Referat

Beslutning

Afbud fra:
Referent:
SANG:
KAFFEPAUSE:20.15-20.30

Birgit Lund Terp, Lars Hansen.
Karin Bergman.
Valgt af Christian K. Larsen (og kaffebrygning m.m. Mødetid: kl. 18.30).

01 Godkendelse af referat af
rådsmøde 14. november
2017
02 Siden sidst.

Udkast til referat er fremsendt for godkendelse. Ingen bemærkninger modtaget.
Referatet godkendt.
Orientering fra/til rådets medlemmer.

Side1/
LC
Tid

10
minutter
15.
minutter
5 minutter

10
minutter

Intet.
03 Økonomi.

Udskrift af Revisionsprotokollat løbende 2017, dateret 15.11.2017 fra revisionsfirmaet
BDO, Roskilde fremlægges for Rådet og indstilles taget til efterretning.

10
minutter

Opdateret Bilag til regnskabsinstruks fremlægges for Rådets godkendelse. Fremsendt
sammen med dagsordenen.

Samtidigt opfordres udvalgene til senest ved rådsmødet i februar 2018 at fremkomme med
eventuelle ønsker til budget 2019. Regnskab for 2017 og budget for 2019 vil blive behandlet
på rådsmødet i marts 2018.
Udskrift af Revisionsprotokollat løbende 2017, dateret 15.11.2017 fra revisionsfirmaet BDO,
Roskilde, blev forelagt rådet og taget til efterretning. Opdateret bilag til regnskabsinstruks
blev forelagt rådet og godkendt.
04 Orientering/redegørelse
om ”låger” til svaleredeorgel

Ole B. Olesen orienterer om sine undersøgelser ang. låger til svaleredeorglet

10
minutter

Ole B. Olesen orienterede om undersøgelser ang. låger til svaleredeorglet. Vi tager det op
som punkt til marts.
05 Personaleudvalg

Ida Winther orienterer.

5 minutter

Ida Winther orienterede om den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse og APV (den
anerkendende metode anvendt) MUS-samtaler er påbegyndt.
Lene Cortz orienterede om møde mellem Herlufsholms ansatte og Sct. Peders ansatte med
formænd og kontaktpersoner tirsdag den 30. januar 2018, kl. 14.00.
06 Samarbejdsaftale med
Skt. Jørgens Sogn

Opdateret samarbejdsaftale om organist-samarbejde med Næstved Skt. Jørgens Sogn
fremlægges for Rådet for godkendelse.

10
minutter

Opdateret samarbejdsaftale om organist-samarbejdet med Næstved Sct. Jørgens Sogn blev
forelagt rådet og godkendt.
07 Nyt fra kirkeværgen

Jan Kildemark orienterer, hvis der er nyt

5 minutter

Jan Kildemark orienterede. Tårnuret – Tubalka har været på mange besøg i 2017 –
spørgsmålet er om tiden er inde til en digital løsning, men hvor holdbart er dette – det
undersøges nærmere. Der var i rådet enighed om, at tårnuret bør digitaliseres. Der
indhentes tilbud. Det skønnes minimum at koste 100.000 kr. + moms. Der arbejdes videre
med skiltning. Taget over grater er utæt – der søges 5% midler. Rådet tiltrådte, at der gives
accept til, at der bygges altaner på naboejendommen på betingelse af, at muren renoveres
og fremtidig vedligeholdelse afholdes. Jan Kildemark arbejder videre med due sikring
rundt om sognegården
08 Øvrige udvalg

Øvrige udvalg orienterer, hvis der er nyt.

10
minutter

John Larsen orienterede fra aktivitetsudvalget. Rådet godkendte, at der ikke er bespisning
efter udflugter ved hjemkomsten.
Christian K. Larsen orienterede fra musikudvalget.
09 Postlisten

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

5 minutter

Postlisten blev gennemgået.
10 Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild

Karen Marie Bøggild. Der forventes provsteindsættelse den 4.marts 2018, kl.14.00 i Sct.
Mortens Kirke. Ud af 732 bisættelser i provstiet har Sct. Peders haft 115 i 2017.

Lars Hansen

Hanne Kofoed Sørensen. Intet.

15
minutter

Hanne Kofoed Sørensen
11 medarbejderrepræsentant

Christian K. Larsen orienterede.

12 Næste rådsmøde

tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00. Kaffebrygning og sang vælges af: Henning Jensen.

5 minutter

13 Afslutning

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

10
minutter

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

