
Bregninge - Bjergsted - Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 10. januar 2008  

Afbud fra Ruth Lundgård  og Rud Jacobsen. 

Pkt.  1.  Manglende medlem af menighedsrådet fra Bjergsted sogn. – Skal vi holde suppleringsvalg? Har vi en kandidat til  
 at blive medlem af menighedsrådet? Eller skal vi i henhold til menighedsrådslovens § 14 underskrive og indsende  
 en erklæring til biskoppen, om at vi ønsker at fortsætte med 7 læge medlemmer, valgperioden ud ?

Provsten har anbefalet, at vi arbejder, uden at vi skal finde det sidste medlem.
Menighedsrådet vedtog, at vi arbejder perioden ud uden dette medlem. 

Pkt. 2.  Orientering om arbejdet med planerne om udvidelse af graverkontor, og etablering af nyt maskinhus.

Orientering om arbejdet med planerne om udvidelsen af velfærdsbygningen og etablering af nyt maskinhus.
Skal vi søge om byggetilladelse? Ja, det skal vi. Det tager 3 måneder, at få sådan en sag behandlet.
Hugo Petersen har kontaktet landskabsarkitekt / arkitekt Birgitte Fink, som oprindeligt tegnede velfærdsbygningen og hun kan 
godt udarbejde et forslag til ombygningen af bygningen.
Hun vil ligeledes udarbejde skitser til placering og udformning af det nye maskinhus.
Man kunne evt. medtænke den gamle idé om placering af en legeplads i området. evt. bare en sandkasse.
 
Pkt. 3.  Skal vi støtte projekt ” På hovedet for Afrika”, et Kalundborg indsamlingsprojekt til fordel for forældreløse børn i  
 Botswana.

En samarbejdsgruppe i Kalundborg har taget initiativ til at starte en indsamling til fordel for forældreløse børn i Botswana. Vi kan 
deltage i projektet ved at samle penge ind ved koncerter og andre aktiviteter.
Menighedsrådet vedtog, at vi går ind i projektet.
Vi indsamler ved arrangementer – første gang ved Nytårskomsammen d. 17.1.2008
 
Menighedsrådet er opmærksom på, at en evt. provstiindsamling til fordel for et missionsprojekt kan være for stor en mundfuld i år.
 
Pkt. 4.  Orientering om afholdt for / næstformandsmøde, for menighedsrådene i det tidligere Bjergsted kommunes om  
 råde.

Orientering om møde mellem formænd og næstformænd i det tidligere Bjergsted Kommune (undtagen Sejerø).
Kapellet med kølefunktion i Særslev bliver flittigt brugt.
Måske skal vi gå sammen om en fælles regnskabsfører efter næste menighedsrådsvalg.
Måske skulle vi gå sammen om fælles udflugt for menighed eller menighedsråd og ansatte – ingen fælles fodslag.

Fælles kirkeblad – ikke fælles fodslag.
Forslag fra Føll.- Særs.: Kunne vi låne mandskab til begravelse i nødstilfælde (sygdom/ferie). Vores menighedsråd viste interesse, 
men tog forbehold fordi denne sag skal drøftes med de ansatte.
Fælles kontaktperson blev drøftet.
Man kunne samle alle menighedsråd – men kun hvis der var noget at samles om. Evt. i forbindelse med menighedsrådsvalget.
Kunne det have nogen interesse at gå en tur i grusgraven – det er vi velkomne til.
Koordinering af store møder og foredrag og koncerter.
Første uge i februar skal vi melde tilbage.
 
Forslag til fællesmøder mellem de tre menighedsråd:
Erfa-møde – at lære hinanden at kende – Hans havde udarbejdet et detaljeret program til et møde inden næste menighedsrådsvalg, 
hvor det drejede sig om at udveksle erfaringer, som evt. kunne bruges i forbindelse med valget og i arbejdet efter valget
 
Kursuseftermiddage – om menighedsrådets arbejde; om et kirkeligt emne; om et mere ”skævt” emne, for at lære hinanden at 
kende; 
Evt. få en udefra, der virkelig kunne fortælle om menighedsrådsarbejdet
 
Pkt. 5.  Nyt fra arbejdet med reetablering af grusgravområdet.

Projektet er sendt ud til 5 entreprenør/anlægsfirmaer, 3 ”lokale” og 2 fra Københavnsområdet, som arkitektfirmaet kendte. D. 28. 
januar skal vi have et svar.
Projektet er meget detaljeret.  Hans har sat sig ind i detaljerne og har indsigelser til f.eks. dræningsforslaget, el-forsyningskapaci-
teten, underlag under græs på parkeringsareal – men vi kan altid skære væk. Nu får vi en samlet pris på alt det, som arkitekterne 



kunne forestille sig.
Der skal sendes flere ansøgninger til myndighederne, hvilket arkitekten skal sørge for.
Der er kommet 3 indsigelser til lokalplanforslaget fra hhv. Bregninge Beboerforening, Ældrerådet og en beboer i Bregninge.
Hvad med driften? Entreprenørerne skal give tilbud på vedligeholdelse det første år. Herefter må kommunen træde til.
Hvordan med fondsansøgninger? Når vi har nogle priser, kan vi komme i gang. Hans foreslår at præstegårdsudvalget og følge-
gruppen indkaldes til et møde, hvor de orienteres om, hvor sagerne står og også om fondsansøgninger.
Hvordan med vores eget system (provsti, stift, ministerium, konsulenter)? Provsten orienteres, når priserne foreligger.

Pkt. 6.  Meddelelser:  A. ved formanden.  B. ved præsten.  C. ved kontaktperson.  D. ved kirkeværger.

Formanden: 
Indbydelse til møde d. 23.1. i Gimle om vores lokalområde – vi tilmelder os selv hver især.
Rapport fra murer efter kalkning af Bregninge Kirke: Løse fuger: Østgavl på kor, våbenhus, tårnet – især kambygningen. Murer-
mesteren foreslår at vi fjerner fuger og fuger om i forbindelse næste kalkning. Murermesteren finder, at 5 år er for lang en periode 
mellem kalkningerne. Foreslår at vi ved næste kirkesyn medbringer kikkert, så vi kan konstatere skaderne ved selvsyn.
Udvalgsarbejde vedr. ensretning af priserne på kirkegårdene i Kalundborg kommune. Forslag: Vær opmærksom på, at der betales 
for urnebegravelse i plænen, hver eneste gang der sættes en urne ned – også selv om det kun er kort tid siden den seneste urne blev 
sat ned.
 
Præsten:  
Kirkeblad– Nytårskomsammen – forslag om legestue for børnene, medens der er højmesse i Bregninge kirke. Vedtaget 1gang pr. 
måned, i en  fire måneders forsøgsperiode. 
 
Kirkeværgerne: 
Bregninge: Graveren har indhentet tilbud på en ny computer - printer – kirkegårdsprogram med kapacitet til 3 kirkegårde – ser-
viceaftale – undervisning og opsætning – i alt ca. 30.000. Menighedsrådet godkender indkøbet. 
   
Alleshave: Graverboligen – er solgt, pengene er deponeret – vores provenu bliver ca. 990.000 kr. – ejerskifteforsikring som gælder 
i 20 år. Vi mangler at få etableret separat vandmåler til kirke og kirkegård. 
Det nye varmesystem fungerer godt – men vi skal lige lære det at kende. Måske skal termostaten flyttes.
Skab omkring el-installationerne er i fabrikation – der kommer et spejl på.
Gravsten der ikke længere skal bruges – kan vi stille dem op langs hækken? Ikke uden familien er taget med på råd. 
Lågerne ved klokken – Thubalka skal se på det, når de alligevel er i Bjergsted
 
Bjergsted: Det nye ringesystem fungerer teknisk set godt – men lyden fra den lille klokke er ikke helt tilfredsstillende. Thubalka 
kan afhjælpe det med en større knebel. Vi forventer, at det ordnes indenfor den pris vi allerede har betalt. Herefter skal klokkekon-
sulenten godkende systemet. 
El-installatøren anbefaler, at de elektriske installationer skal laves om/moderniseres. Der er stadig problemer med lampetterne i 
kirken. Der er lagt plastickabler for ca. 30 år siden helt ud til skabet. Vi får et tilbud på både målerskab og lampetter. 
Der mangler en låge til el-skabet.
Russerstenen – oplysningstavlen – under udarbejdelse hos præsten
Understrygning af våbenhus, sakristi, skibet mangler endnu. Hugo ringer til kirkekalkeren.
Omfletning af stole – sættes i værk.
 
Pkt. 7.  Meddelelser:  A. præstegårdsudvalg.  B. aktivitetsudvalg, herunder forslag til aktiviteter i 2008. 
            C. informations / kirkebladsudvalg, herunder orientering om arbejdet med oprettelse af hjemmeside.

Præstegårdsudvalg:      
Småreparationer /vedligehold udføres.
 
Aktivitetsudvalg:
Referat fra aktivitetsudvalgsmødet fremlagt. Koncertstrukturen foreslås ændret, således at den dyre koncert kommer i foråret. - 
Godkendt.
 
Hjemmeside – er på vej
 
Pkt. 8.  Nyt fra medarbejderne.
 
Pkt. 9.  Eventuelt.
 
Der har været problemer med at høre præsten ved lejligheder i Bregninge og Alleshave. Vi må hjælpe hinanden. Og så udskiftes 
clipsmikrofonen i Alleshave Kirke.
Ændring af dato for næste menighedsrådsmøde fra torsdag den 28.02.08 – til torsdag den 21.02.08. på grund af andet møde.
 


