Fodby Menighedsråd
V/Palle Brushøj
Toftegårdsvej 1 Fodby
4700 Næstved
Mail: pbfodby@hotmail.dk

Dato d.17.01.2017

Beslutningsprotokol for menighedsrådsmøde nr.1 – 2017
Sted
Dato:
Indkaldte
deltager:
Fraværende:
Sekretær:
Næste
Møde:

Sognegården, Fodbygade 37, Fodby 4700 Næstved
Tidsrum: Slut.
17.01.2017
Tidsrum: Start 19.00
22.00
Jakob Grandjean, Palle Brushøj, Kirsten Gurli Nielsen, Susanne Olsen,
Mads Peder Christensen, Martin Borelli, Graver Karsten Jørgensen

Palle Brushøj
14.03.2017

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat
fra mødet den 27.11.2016
3. Orientering fra:
a) Formand/Kirkebladet: PB
1) Deadline til blad-den 1. feb
b) Næstformand/Kirkeværge/Kontaktpe

rson: KGN

c) Præsten. JG

Beslutningsprotokol
OK
OK

.
Der er tilfredshed med bladet.
Efter pålæg fra arbejdstilsynet har graver
Karsten Jørgensen fået et mundtligt
forbud mod at komme i de områder som
er omtalt i rapport nr 20160012954/1 fra
arb.tilsynet ,indtil udbedring er foretaget.
Kirsten deltager i fremtidige
aktivitetsudvalgsmøder i Karrebæk.
Der har været mange begravelser og
bisættelser ellers er alt OK.

d) Kasserer. MPC.

Intet

e)Webmaster. SO

Vedr. hjemmesiden:Palle skal sørge for at
sende gudstj.lister til SO når de er
godkendt. Kirkebladet får SO fra Anja

4.Økonomi.
a) Gennemgang og godkendelse af
revisionsprotokolat af 29.11.16

a)Gennemgået og godkendt.Særskildt
beslutn.protok. til oploading i dataarkivet
underskrevet.

5.Aktiviteter forår 2017
a) Onsdag den 1. feb kl. 19.00,
Salmestafetten.
b) Søndag den 26. februar kl. 14.00.
Fastelavn
c) 6/4 Spagettigudstjeneste.

a)Anja laver et pogram og plakat som
Palle rundsender.
b) Palle sørger for tønder, kroner og
advisering på reminder, med plakat fra
Anja. Kirsten sørger for forplejning.
c)Kirsten aftaler med Hanne .

6. Status på tagprojektet.

7.Præstegårdsudvalg : Valg af udvalg .

8.Kirkegårdsudvalg: Valg af udvalg.

9.Ansættelse af en ny provstikonsulent.
a. Ekstraordinært budgetsamråd den
23/1- 2017
b. Underskriftsfuldmagt til deltager fra
Fodby. ( Palle? )

10.Sogneudflugten den 30. maj
a)Pogram
b)Tilmelding

Der er kommet en tidsplan fra ANKON,
for både tagudskiftning og udvendig
kalkning af kirken og den vedhæftes
protokollen.

Jakob påstår at vi ikke skal have et eget
præstegårdsudvalg i Fodby, og at der kun
skal være et` fælles udvalg med
Karrebæk. Palle undersøger dette til
næste møde.
Til udvalget blev flg. Valgt: Martin
Borelli, Mads Peder Christensen og Palle
Brushøj.

Jakob Grandjean er modstander af at der
ansættes en provstikonsulent, som
afløser for den nuværende som
pensioneres. Vi andre 5 i rådet mener at
en afløser skal ansættes og
a) Palle tager til det indkaldte møde.
b) Palle får underskriftsfuldmagt fra
menighedsrådet minus Jakob.

a)Palle lægger pogrammet.
b)Kirsten Nielsen modtager tilmeldinger
når næste kirkeblad er uddelt ca 1/3

11.Indsamling i kirkebøssen.
a) Til hvem skal vi donere pengene?
b) Oprettelse af mobile pay.(Karsten
medbringer sin telefon)

12. Eventuelt

a)Fuld enighed om Mødrehjælpen i
Næstved, som i 2016 fik 3259kr
b)Endnu ikke oprettet.

Intet

