
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
                                                                                                     
Referat fra møde i menighedsrådet, den 19. marts 2009 
 
  
Tilstede: Hugo Petersen, Rud Jakobsen, Birgit Hyldgaard, Anette Andersen, Jens Bendix, Bente 
Klausen, Vibeke Vang Jeppesen, Anton Bolgan, Peter Grell, Hans Drehn, Christina Morsing 
 
Med følgende dagsorden: 
  
Pkt.1.  Fremlæggelse af regnskab for 2008 til godkendelse.                  
            Bente Klausen fremlagde regnskabet og forklarede sine noter.  
            Regnskabet godkendt. 
  
Pkt.2.  Opsamling af ønsker til budget 2010, med henblik på at kunne fremlægge et forslag på næste  
            møde.           
             Graverne: Ny flagstang med indvendig linieføring. Max pris 11.000 plus moms 
                               Stauder og sneblomster, pris 15.000 
                               Fornyelse af haven ved sognehuset. 
                              Fornyelse af kirkegården  
                              i alt 50000 kr 
 
             Bjergsted kirke: Varmeanlæg, luft til luft: 125.000 kr plus moms   
                                       kalkning indvendig: 60.000 kr plus moms 
                                       
            Bregninge kirke: Nye låger: 250.000 kr inkl. moms 
                                        
           Stisystem i præstegårdsskoven: 50.000 kr plus moms 
 
            
 Pkt.3.   Gennemgang og godkendelse af vedtægter for: kirkegårdsudvalg, præstegårdsjordudvalg, 
             kontaktperson, kirkeværger, kasserer og sekretær. Vi kan ikke forvente at der bliver tid til at 
             gennemgå og godkende alle på dette møde, derfor vil nogle blive udsat til næste møde. 
              Kirkeværger: Godkendt. 
             Kontaktperson: Godkendt  
          
Pkt.4.  Orientering om amfiteater gruppernes arbejde. 
             14 ansøgninger sendt ud, 7 afslag, 6 afventer 
             PR – møde med journalist Merete Jensen, fokus på ro-sporten 
             Lave en grejlbank  
             Meldt os ind i erhvervsrådet. 
            Møde med Malmmos i ugen før påske 
            Der er samlet 70% af det totale beløb! 
 
 
 
 
Pkt.5.  Vi har i øjeblikket en fastpris aftale med SEAS/NVE på leverance af strøm til 43 øre pr. kwt,  
            der udløber 31-12-09. Vi tilbydes nu en ny periode på 2-3 år til 34-35 øre pr. kwt.  Vil vi på  
            nuværende tidspunkt gøre brug af dette tilbud?  Priserne er + afgifter og moms.             
             Godkendt for 3 år (31.12.2012) 
 



Pkt.6.  Meddelelser: 
A.     formanden 
Budgettet for præstegården er skredet lidt.  
Kalundborg museum vil gerne kigge på grunden hvor det nye maskinhus skal ligge. 
Kaffedame til aftenarrangementerne? Arbejdes videre med det. 
Sømandskirken støttes med 1000 kr.   
B.     præsten, herunder oversigt over indsamling i kirkerne 
Liste over indsamlinger opslås 
Det kan høres på indgangsbønnen hvor vi er i kirkeåret 
Præsten forventes opereret i slutningen af maj/ primo juni 
Ny præst i Viskinge/Aunsø: Sanne Bojesen Kristensen. Indsættes palmesøndag 
Fejl i kirkebladet: 19. april 2009, gudstjenesten er kl.9 og ikke kl.10.30 
Stolaer indkøbes til alle tre kirker 
C.     kontaktpersonen, herunder orientering fra medarbejder mødet. 
Feriekalender ligger på IT-skrivebordet 
Mus-samtaler afholdes i foråret 
Kompentenceudvikling hos personalet tages op på næste mhr-møde 
Næste personalemøde 2. september 2009 
Referatet kan fås ved henvendelse til Jens Bendix 
Møde med Tine, Mie og Eva om timeforbrug på kirkegården. 
D.     kirkeværger 
Bjergsted: Kirkesyn skal være her i forsommeren. Dato fastsættes næste gang. 
                Lysekrone sælges for højeste bud 
Bregninge:  
Alleshave: Orglet er pillet ned. Rækværket er repareret. Maleren er i gang.  
                Lys ved orglet gøres bedre. Godkendt at der bruges penge på det.  
              Piber opbevares i præstegården. 
E.      kasserer 

           Været på kursus. 
  
Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 

A.     børne-og ungeudvalget: Teater for 3. klasserne den 3. september, Børnedag den 2. maj 
B.     aktivitetsudvalget: Tove Hyldgaard og Tony Landy?, Sommerkoncert i Alleshave den 6. 

august, Skærtorsdag: mhr er tilstede og hjælper til.   
C.     informationsudvalget: evt. samarbejde om kirkebladet med nabo-pastoraterne. 

           D     præstegårdsjordsudvalget: Hans Drehn er formand, Rud Jakobsen næstformand 
                   Ny terasse må lægges af Mie, Michael og præsteparret. Præsteparret og Mie/Michael  
                   køber ind 
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne.                                               
                                                    
Pkt. 9.   Eventuelt. 
              Anette (graver i Bjergsted) 50 i den nærmeste fremtid 
 
Pkt.10.  Lukket møde. 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bilag til pkt. 6b 
 
Indsamlingerne i kirkerne bliver efter følgende liste. Dog er det kun ved helligdagene og ved 
høstgudstjenesterne at de annonceres fra prædikestolen. 
 
1. søndag i advent – Sidste søndag efter Hellig 3 konger: Organisationen Red Barnet 
 
Fastelavns Søndag – Maria Bebudelsessøndag: Folkekirkens Nødhjælp 
 
Palmesøndag - Pinse: Kirkens Korshær 
 
Trinitatis Søndag -  Sidste søndag i kirkeåret: Danmission 
 
                                 


