
Bregninge – Bjergsted – Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 8. maj 2008

Fraværende: Erling Pedersen 
 
Pkt.1.   Orientering om kirkernes hjemmeside v. Viggo Pedersen Kirkecom. Desuden skal det besluttes, om vi forsat skal  
 udgive et kirkeblad, og evt. af hvem? Vi kan i stedet overveje om en løsning med et informationsbrev, til nogle  
 udvalgte i menigheden, samtidig med øget annoncering i dagspressen kunne være løsningen på vores informations  
 behov.

  V. P. orienterede om kommunikation ud til alle medlemmer, - kirkebladene under pres, bl. a. på grund af post Danmarks  
 prispolitik. Mange råd har droppet udsendelse af blad.

 Hjemmeside er en hurtig og nem, men kommer ikke ud til alle. Kombiner hjemmeside med andre tiltag  - ( nyhedsbrev  
 som tryksag på A-4 ark, til at lægge i kirkerne – nyhedsbrev fra kirkens hjemmeside E-mail løsning efter tilmelding, - ny 
 hedsbrev i konvolut med post, efter tilmelding. – pressemeddelelser og annoncer i de lokale blade. – hjemmesideadresse  
 skal med alle steder, både i annoncer og på alle skrivelser.)

 Alle skal medvirke med ting til hjemmesiden, et medlem af menighedsrådet bør være PR ansvarlig, ”det er den bedste  
 løsning.” – brug det levende sprog! ( annoncer, pressemeddelelser, hjemmeside, nyhedsbreve, kirkenyt i Kalundborgnyt,  
 en gang om måneden, med opdatering af gudstjenestelister m. m.

 Viggo Pedersen blev anmodet om at lave en skabelon, og der indhentes tilbud på en pris fra Kalundborgnyt, for en må- 
 nedlig annonce.

Pkt.2.    Behandling af budget 2009, så det kan fremsendes til provstiudvalget.

 kasserer Bente Klausen gennemgik det udarbejdede budget af 05-05-2008. der forelå, og det blev godkendt til viderefor- 
 sendelse til provstiudvalget.
  
Pkt.3.    Ansættelse af ny sognepræst, orientering om hvor er vi nu. 
              Drøftelse af hvilken profil vi ønsker den nye sognepræst skal have.
              Hvad gør vi her og nu?   

 Pastor Jens Kirk Wandall, Norgesmindevej 23, 1, 2900 Hellerup, er ansat i stillingen som konstitueret deltidsbeskæfti- 
 get, midlertidig overenskomstansat sognepræst i Bregninge-Bjergsted Pastorat under den ordinære vakance således at  
 han betjener stillingen svarende til 50% af fuldtidsbeskæftigelse. Jens Kirk holder ferie i ugerne 30 og 31, i den   
 periode betjenes pastoratet af pastor Knud Barslev.

 Præstens ansættelse der er tidsbegrænset fra den 13. maj 2008 og indtil stillingen besættes efter endt opslag, ophører uden  
 yderligere varsel.
 Angående præstens medlemskab og stemmeret i menighedsrådet henvises der til menighedsrådslovens § 2, stk. 2.

	 Ellebo	gudstjenesterne	aflyses	indtil	en	ny	fastansat	præst	er	tiltrådt.

  I øvrigt er den ledige stilling klar til at blive slået op snarest.
 
Pkt.4.   Orientering om amfiteatergruppens arbejde.

 H. D. orienterede om gruppens arbejde, bl. a. om at vi nu er klar til at søge diverse fonde om sponsorstøtte. – Kommu- 
 nens kulturudvalg har givet tilsagn om vedligeholdelse, Told og Skat  undersøger i øjeblikket muligheden for momsfrita- 
 gelse for anlægsarbejdet. 

Pkt.5    Meddelelser: 

 A. ved formanden: 
 bl. a. om ejendomsskat på sognehuset, rengøring af præstegårdskontoret, budgetsamråd den 24 juni kl. 19 00  i sognehu- 
 set i Bregninge.
 Provstesyn den 22. maj kl. 09.00  i Bregninge og Alleshave. – den 11 juni kl. 9.00 i Bjergsted.
 Den 19. maj, formands/næstformandsmøde i sognehuset ( de 3 menighedsråd i gl. Bjergsted )



 Provstiudvalget har godkendt, at overskuddet fra 2007 regnskabet på 370000 kr. henlægges til brug ved ombygning af  
 velfærdsbygningen, til kun at være kontor og mandskabs rum.

 Opfordrede til at deltage i distriktsforeningens møder ang. menighedsrådsvalget.

 Formanden søger Kalundborg kommune om fritagelse for ejendomsskat og dækningsafgift for Sognehuset.

  C. ved kontaktpersonen: 
 anmodning fra stiftet om ny kvotering af graverstillingen i Bregninge.         

Pkt.6.   Meddelelser:     
      
 B. aktivitetsudvalget:
 Lysbilledforedrag om Peru v. Annette Andersen Bjergsted, tilbud til et møde i Sognehuset.
 Kirkeværge for Bjergsted kirke ønskede beslutning om nye lamper i kirken på næste møde. 

Pkt.7.  Nyt fra medarbejderne.

 Intet

Pkt.8.  Eventuelt

.  Nye mødedato for menighedsrådsmøde, onsdag den 18.06.08.  kl. 19 00
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 


