Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 11. september 2018 i konfirmandstuen, Sognegården kl. 19.00
Tid

Referat
Velkomst
Referent:
SANG/salme:
Kaffepause: ca. 20.15-20.30
1.Godkendelse af referat

Afbud fra: Ingen.
Karin Bergman Hansen
Valgt af Johnnie Funder
Referat af rådsmøde 14. august 2018 er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.

5 minutter
5 minutter
15
minutter
0 minutter

Godkendt.
2. Siden sidst
3. Økonomi

4. Udvalget for
svaleredelåger

5. Nyt fra udvalgene

6. Personaleudvalget

7. Forslag til forbud mod
fotografering i kirken

Tæppet er lagt på i kirken i midtergangen. Luther egen er gået ud – kommunen planter en ny.
Lene Cortz orienterede. Vi vil få besøg af to provstimedlemmer i løbet af efteråret.
Formanden orienterer om budgetsamråd.
Formanden fremlægger ændring af personer på bilag 2 i regnskabsinstruks for Rådets
godkendelse.
Formanden orienterede om budgetsamrådet. Menighedsrådet godkender ændring af to
personer på bilag 2 i regnskabsinstruks. Personerne er Michaela Rasmussen som
regnskabsfører og Else Jensen som ansat ved Næstved Kirkegårde. Vi har modtaget BDO´s
revisionsprotokol af 21.august 2018 vedrørende årsregnskabet 2017, og den uafhængige
revisors påtegning, som begge blev godkendt og underskrevet.
Udvalget indstiller, at Rådet godkender valg af håndværkere til udførelse af maler- og
tømrerarbejdet, såfremt der kan indsamles midler til projektet.
Materiale er endnu ikke modtaget.
Christian Kampmann Larsen orienterede om de indkomne tilbud på låger til svaleredeorglet.
Menighedsrådet følger udvalgets indstilling. Udvalget træffer alle afgørelser vedr. projektet
fremadrettet og orienterer rådet.
Intet.

Lukket punkt.

Formanden foreslår, at Rådet vedtager, at der ikke må fotograferes af privatpersoner i kirke
eller sognegård under gudstjenester – herunder dåbshandling, koncerter eller lignende.

10
minutter
5 minutter

10
minutter

10
minutter

30
minutter

10
minutter

Formanden foreslår, at Rådet vedtager, at ansvarlige ved arrangementer i kirken/sognegården
skal gøre opmærksom på, at der tages billeder af eventuelle fotografer fra aviser eller af en af
kirken valgt person og, at der ikke tages billeder af enkeltpersoner uden disse tilladelse til
brug af billedet.
Punktet drøftet. Forslagene bortfalder.
8. Medarbejderrepræsentant

Teresa Suetta orienterede. Kirketjenernes ønske om tre nye lette borde til kirken blev
efterkommet.

5 minutter

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

Karen Marie Bøggild orienterede og præsterne kan ikke efterkomme KNIPS´ forventning om
kirkebesøg i forhold til undervisningsmaterialet med præsternes medvirken.
Lars Hansen, intet.
Hanne Kofoed Sørensen orienterede.

15
minutter

10. Herlufsholm i kirken

Kort orientering.
Lene Cortz orienterede. Den 23.september 2018 fælles høstgudstjeneste.

5 minutter

11. Næste rådsmøde

Tirsdag den 9. oktober 2018. Kaffebrygning og Sang/salme vælges af:

12. Afslutning

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

Punkter/materiale til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 10 dage før et rådsmøde.
Postlisten vedlægges. Kontakt kordegnekontoret, hvis kopi af breve m.m. ønskes.

10
minutter

Ønskes dagsorden eller bilag udskrevet, skal kordegnekontoret have besked senest dagen før et rådsmøde.
Rådsmødet forventes afsluttet senest kl. 22.00
Tirsdag den 4. september 2018.

Lene Cortz

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

