
 
 
 
Tilstede: Vibeke Vang Jeppesen, Hans Drehn, Rud Jakobsen, Birgit Hyldgaard Jensen, Hugo 
Petersen, Jens Bendix, Anette Andersen, Anton Bolgan, Christina Morsing, Bente Klausen, Jens 
Peder Jensen 
 
 
 
 
Pkt. 1. Endelig godkendelse af forretningsorden for mhr. 
§11, stk. 1 og 2 og 3 slettes 
 
Pkt. 2. Fremlæggelse af regnskab for 2008 
Note 160: Der er sparet på vikartimerne, sådan at de faste gravermedhjælpere ikke skal fyres i de 
første tre md. af 2009.  
Note 1060: Brugt lidt mere end forventet men lidt mindre andre steder. 
Note 2120: Tage tallet for kursus mhr. med over til 2009 
Note 2360: Taget tallet med over til 2009 
Note 2640: Tallene går lige op 
Note 3270: Der kommer ikke nogen indtægt før maj 2009  
Note 4160; Skal ikke betale ejendomsskat på konfirmandstuen (rum A i Sognehuset) 
Note 6110 og 6120: 132.000 kr. i rente 
Note 6280: Indtægten på Sognehuset 
Note 6440: Burde give 0. Man får legaterne udbetalt i rater fra Stiftet 
Note 7002: Kalkningen af Alleshave kirke er blevet lidt dyrere. . 
Note 7011: Taget pengene fra driftsmidlerne 
Note 7015: Penge overført fra 2007. Bliver overført til driften i det endelige budget. 
Note 7885: Sendes ind til Stiftet.  
 
Egenkapitalen er lidt mindre end forventet, men der er også kommet flere store regninger, bla. 
orglet i Alleshave  
14.000 kr fremføres til kursus for funktionærer 
ca. 30.000 fremføres til lysdæmpning i Bregninge kirke 
ca. 25.000 fremføres til at tage det gamle orgel ned i Alleshave kirke 
30.000 fremføres til kassebeholdningen  
 
Godkendes endeligt ved mhr-mødet i marts 
 
 
Pkt. 3. Drøftelse af hvordan vi får ajourført vores vedtægter for: kirkegårdsudvalg, 
præstegårdsjordsudvalg, kontaktperson, kirkeværger, kasserer og sekretær 
De involverede skal kigge dem igennem, bør ligge på e-post. Vores følger meget 
standardvedtægterne i regler og love på e-post.  
 
Pkt. 4. Orientering om amfiteater gruppernes arbejde 



Jørgen T. Madsen arbejder for ”udvikling for hele Nordvestsjælland”, udarbejder en 
pressemeddelelse. Den er dog lidt tør. Finde en projektor for projektet, Hans har kontaktet 
bankerne og forskellige lokale firmaer.   
 
Pkt. 5. Godkendelse af det udarbejdede projekt for ombygning af velfærdsbygningen og bygning af 
nyt maskinhus 
Projektet kommer til at koste 1,5 millioner. Byggeansøgningen sendt til kommunen på det nye 
maskinhus. Nye tegninger af velfærdsbygningen udarbejdes og sendes til kommunen, for der skal 
søges byggetilladelse til denne bygning også. Betales af egen kasse. 
Godkendes. 
 
Pkt. 5A: Beslutning: Brug af Bjergsted kirke 
Brug under ansvar. Møde mellem beboerforeningen og aktivitetsudvalget for at skrive et regelsæt 
for brug af kirken.  
 
Pkt. 5B: Beslutning: Orglet i Alleshave kirke 
Må gerne pille det gamle orgel og sætte det til side. Tilbud på nedtagning: ca. 20.000 kr. inkl. 
moms. Beslutning: Orglet nedpilles og rækværket repareres. 
 
 
Pkt. 6. Meddelelser: 

A. formanden: Præstegården går planmæssigt frem. Kirkegårdstakster forhandles igen på 
et møde 18/2. Orienteringsmøde om provstivalget. Kommet 1 liste, 4 genvalg og et 
nyvalg: Hugo Petersen.  

B. præsten: Navne på kirkekaffen er sat, 2. helligdagene: fællesgudstjeneste med 
Viskinge/Aunsø og Føllenslev/Særslev 

C. kontaktperson: Medarbejdermøde den 4. marts.  
D. kirkeværger: Bjergsted: nyt varmeanlæg (klimaanlæg), indhentet tilbud. Arbejdes videre 

med det. På budgettet 2010. Kalkningen: indhentet tilbud 
Bregninge: Beskåret buskene ud mod Kalundborgvej, skal sås græs. Skilt med hunde i 
snor. Henvendelse til beboerforening. Henvendelse ang. sløfing af gravsted også selvom 
der ikke er gået 30 år. Det undersøges. Opbakning fra mhr til sløfing.  
Alleshave: Orglet, se pkt. 5B 

E. kasserer:  
 
Pkt. 7. Meddelelser fra udvalgene: 

A. børne-og ungeudvalget: Fastelavn: Hugo, Flemming, Børnedag d. 2. maj   
B. aktivitetsudvalget: En rejse til Peru. 3 foredrag af Anette Andersen. Koncerter: 

Forårskoncert i Bjergsted kirke d. 12. maj, Stor koncert i november (adventkoncert) 
Skærtorsdag: Tilmelding hos præsten senest den 5. april.  

C. informationsudvalget: Kirkeblad i postkasserne uge 8. Fælles kirkeblad med 
nabopastoraterne. 

 
Pkt. 8. Nyt fra medarbejderne 
 
Pkt. 9. Nedsættelse af udflugtsudvalg og fastsættelse af dato for sommerudflugt:  
Henrik Pedersen, Christina Morsing, Hugo Petersen. 
 



Pkt. 10. Eventuelt: Distrektforeningens generalforsamling. Skal vælges nye medlemmer. 12-15. 
juni, delegeret til årsmødet hos Landsforeningen af Mhr. medlemmer.  
Anton mangler kodeord til e-posten. 
 
Pkt. 11. Lukket møde  


