
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
                                                                                                        Hagendrup d. 8-4-09 
  
Til medlemmerne af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant  Peter Kornbech Grell og kasserer 
Bente Klausen.  Hermed indkaldes til menighedsrådsmøde  torsdag d. 16-4-09  kl. 19,00  i 
Sognehuset. 
  
Tilstede: Hugo Petersen, Hans Drehn, Jens Bendix, Anette Andersen, Anton Petersen, Birgit 
Hyldgaard, Peter Grell, Christina Morsing, Vibeke Jeppesen, Bente Klausen 
 
 
Med følgende dagsorden: 
  
Pkt.1.  Budget 2010. Provstiudvalget har fastsat de foreløbige driftsrammer for 2010 som de  
            endelige driftsrammer for budget 2009. Vi skal første behandle budgettet med henblik på  
            vedtagelse på menighedsrådsmødet d. 14-5                       
En fremskrivning på 0 % er det foreløbige udspil fra provstiudvalget. Det samme som i 2009. Bente 
Klausen gennemgik det foreløbige budget for 2010. Især lønnen til personale stiger væsentlig i 
2010. Hver især opfodres til at se budget 2010 igennem inden næste møde.           
  
Pkt.2.  Med baggrund i at en forening, inden for pastoratet, har forespurgt om de kan få et link på  
           vores hjemmeside, der henviser til deres, skal det drøftes om det er noget vi vil gå ind i.         
Bjergsted Beboerforening vil gerne have et link på vores hjemmeside.  
Godkendes som et link. Det kan måske virke til noget mere samarbejde. 
  
Pkt.3.   Gennemgang og godkendelse af vedtægter for: kirkegårdsudvalg, præstegårdsjordudvalg, 
             kasserer og sekretær. Vi kan ikke forvente at der bliver tid til at 
             gennemgå og godkende alle på dette møde, derfor kan nogle blive udsat til næste møde. 
Udsættes til næste møde 
           
Pkt.4.  Orientering om amfiteater gruppernes arbejde, herunder orientering om omkostninger ved  
            projektet indtil nu. 
 Se vedhæftet bilag. Indtil videre er der brugt 353 575 kr. af de 2 millioner, der er budgetteret. 
Møde den 6. april med anlægsgartneren. Der kommer et nyt projekt fra anlægsgartneren den 30. 
april. Der er håb endnu! 
             
Pkt.6.  Meddelelser: 

A.     formanden: Præstegården går planmæssigt. Datoer for byggesyn af alle tre kirker og alle 
tilhørende bygninger: Bjergsted den 13. maj kl. 9. Alleshave den 17. junikl. 9, Bregninge 
følger bagefter samme dato.   

B.     præsten.: kunstudvalg: Vibeke, Anette, Birgit, Christina; operation 3. juni sygemeldt 
ca.14 dage, opford Sannes første g 19/4, kig på regulativer. 

C.     kirkeværger: Ved at være færdig med Alleshave kirkes nye orgel.  
Bregninge: lysdæmperanlæg installeret. 
D.     kasserer: Regninger på indkøb til kirkegården, skal de attesteres af en folkevalgt? 

           Tages op på næste personalemøde. Den, der har bestilt arbejdet skal attestere regningen. 
          E. kontaktperson: Ferieindberetninger går godt. MUS-samtaler gennemføres snarest. 
  
Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 

A.     børne-og ungeudvalget: Børnedagen gennemføres.  



B.     aktivitetsudvalget: Hyldgaard og Landy den 26. november kl. 19.30 i Bregninge kirke.  
C.     informationsudvalget: Ting til det kommende kirkeblad bedes indsendes til præsten 

senest den 10. maj 
D.     præstegårdsjordudvalget: Brandsikring til Sognehuset anskaffes.  

  
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne.                                               
                                                    
Pkt. 9.  Eventuelt. 
  
Pkt.10. Lukket møde. IT-skrivebord er kun for folkevalgte mhr-medlemmer 
  
                                                 Med venlig hilsen 
                                                    Hugo Petersen   
 


