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Afbud:  

 



 

1. Beslutningspunkter       

1) 1.kvartalsrapport (bilag) 

     Kvartalsrapporten er godkendt, udsendes med referatet samt sendes til PU. 

 

2) Regulering af råger (se bilag) 

     Naturstyrelsen Storstrøm har givet tilladelse til regulering af skadevoldende vildt (råger) ved 
     Præstegården, Kirketorvet 7, Faxe. Det aftales nærmere med præsten Kirsten Kjær Ohms. 
     
 

3) Opfølgning på radonmåling i præstegården. 

     Provstiet kontaktes. 

 

4) Salmebøger  

     Det blev besluttet, at indkøbe 25 salmebøger med stor skrift blandt andet til brug på Lindevejscentret. 

 

 

2. Orientering fra formand       

1) Tilbygning (Nyt kontor/mødelokale) (se bilag) 
 
     Arkitekt Brian Hansen forventer at få byggetilladelsen meget snart, hvorefter der kan udbydes i licitation. 
 
 
2) Genåbning Faxe Kirke (se bilag) 
 
     Drøftet – yderligere åbning/opdatering af regler pr. 6/5-2021 
 
 
3) Indledende drøftelse af Budget 2022 
 
     Ønsker til Budget 2022 skal fremsendes senest d. 20/5  
 
     Udmelding fra PU omkring ligning til drift – formentlig som 2021.  
 
 
4) Præcisering fra PU omkring større anlægsarbejder. 
 
 
5) Der er planer om at holde et fællesmøde med Hylleholt & Roholte menighedsråd. 
 



3. Orientering fra kontaktperson      

LUKKET PUNKT – flyttet til sidst på dagsordenen.  

Der er indgået en §56 aftale med Næstved Kommune vedr. en af medarbejderne. 

Ny kirketjener pr. 15/11-2021. Der blev nedsat et udvalg bestående af Arne Jørgensen, Morten Vive,  
Susanne Larsen, Kirsten Kjær Ohms og Susanne Skjoldgaard Pedersen til drøftelse af stillingsindholdet. 
 

Næsten alle samtykkeerklæringer på plads. 

Regelsæt fra Landsforeningen vedr. GDPR udsendes med referat. 

 

 

4. Orientering fra kirkeværge      

- 

 

5. Orientering fra Kirke-og Kirkegårdsudvalg     

Afholdt møde – Søren Nielsen valgt som formand. 

 

 

6. Orientering fra Sognehusudvalget      

Der skal findes en tømrer til at få lavet nogle hængepartier. 

Der indkaldes snarest til møde. 

 

 

7. Orientering fra Aktivitetsudvalg      

Der er afholdt møde – kommende koncert i juni drøftet, som reglerne er nu, kan den afholdes i kirken.  

Sommerturen 11/9 er planlagt. 

 

 

8. Orientering fra præsterne       

NKFR: Tilbage i embedet pr. 1/3-21 Glad for at være tilbage med gode tilbagemeldinger. 

Forventningsafstemningsmøde med provsten d. 19/5 



KKO: Har undervist konfirmanderne pr. telefon – afsluttende møde med aflevering af bøger samt 

udlevering af påskeæg. Konfirmationer er i gang – de fleste konfirmeres dog d. 21/8 

Minikonfirmandundervisning tilbydes igen efter sommerferien. 

Har afholdt 4-præstemøde vedr. gudstjenesteplan. 

2. Pinsedag afholdes ikke i Boesdal men der er planer om en gudstjeneste i Vemmetofte Kapel i stedet. 

 

 

9 Orientering fra kassereren       

Prioriteringsliste vedr. diverse arbejder ønskes fremsendt. 

 

 

10. Orientering fra personalerepræsentanten     

Stor hjælp med den nyindkøbte maskine på kirkegården. 

Der er ønske om en personalehåndbog, sundhedsforsikring samt seniorordning: 

Seniorordninger forhandles med fagforeningerne. 

Folkekirkens Forsikring har fravalgt sundhedsforsikring men det undersøges om der er andre muligheder. 

 

 

11. Faxe Kirkes Vision       

Forskellige forslag om ”Grøn Kirke”, ”Mandeklub” tages op på et senere møde. 

Referaterne fra diverse udvalgsmøder sendes til kirkekontoret og de sættes efterfølgende på 
dagsordenen til næste møde. 
 

 

12. Eventuelt        

 

 

 

13. Næste møde       

Torsdag d. 3. juni 



14. Kalender inden næste møde      

Tirsdag d. 11. maj kl. 13.30 i Sognehuset - Personalemøde 


