
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
 

Referat fra møde i menighedsrådet, den 14. maj 2009 
  
Tilstede: Christina Morsing, Hugo Pedersen, Rud Jacobsen, Hans Drehn, Jens Bendix, Birgit 
Hyldgaard, Vibeke Jeppesen, Anette Andersen, Anton Bolgan, Bente Klausen 
  
 Med følgende dagsorden: 
  
Pkt.1.  Budget 2010 fremlægges til godkendelse, hvorefter det fremsendes til provstiudvalget.         
          
Ændring i note 840: beløbet er hævet til 163.027,62 kr. 
note 6610: De ekstraordinære indtægter er 9.399,00 i plus og ikke i minus            
Underskud på budget 2010 tages af kassebeholdningen.  
Ønsker til budget 2010 løber op i 943.750;-Prioteres i rækkefølge 
Budgettet godkendes! 
Årsregnskab2008 er sendt til stiftet 
Kvartalsregnskab: vikar for kirkesanger er lidt høj, da det også gælder 2008 
                              Olie og el er lidt høj pga håndværkere i præstegårdent. 
 
Pkt.2.  Orientering om renovering af præstegården, der afsluttes 14-5. 
            Beslutning ang. nye porte i bil garagen ved præstegården, tilbud fremlægges.      
Samlet byggepris på 3. mill., oprindeligt sat til 2,4 mill. Det er blevet rigtig godt.   
Tilbud på porte: 40.000 plus moms. Godkendt. 
  
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.   Status over arbejdet med reetablering af grusgraven incl. amfiteater og beslutning om det 
videre forløb. 
             På menighedsrådsmøde d. 17-3-08 forelå en plan for arbejdets udførelse til en pris af ca. 6 
mio. kr.. På mødet blev vedtaget at hvis der kunne skaffes 4 mio kr.. i sponsorstøtte ville 
menighedsrådet bevilge 2 mio kr.. af indtægten fra grusgraven til arbejdet. Der blev efterfølgende 
nedsat en arbejdsgruppe, uden for menighedsrådet, til arbejdet. Det er d.d. ikke lykkedes at skaffe 
det ønskede beløb i sponsorstøtte. 
             Derfor skal der tages en ny beslutning som f.eks. kan være: 
             Fortsætte arbejdet med at skaffe sponsorer?  Det kræver ændringer i kommissoriet. 
             Starte arbejdet op med de penge der p.t. er til rådighed ca. 3,3 mio.kr? 
             Ophæve kommissoriet som arbejdsgruppen arbejder efter og efterfølgende foretage en alm. 
reetablering? 
Der blev afholdt licitation, og tilbud blev på 6 mill.  
Søge fonde for pengene. Men de kom ikke så nemt som forventet. 
Dannelse af arbejdsgruppe, med Hans Drehn og Rud Jacobsen m.fl. 
Status: Er forudsætningerne opfyldt?   
Debat og diskussion om emnet. Gennemgang af fakta om Amfi Vestsjælland fra Hans Drehn. Se 
bilag.   
Andet føres ikke til referat  
Se endvidere referatet til pkt. 5 
 
Pkt.5.   Godkendelse af oplæg fra beslutning på AFBA møde 30-4-09 om at sætte projektet i gang, 
når der er dokumentation for de 4.085 000 inkl. forbrug og dermed MR opbakning til det hidtil 
udførte arbejde.            



Den reviderede udgave: Scene, tilskuerpladser og parkering for 4 millioner, spurgt SEAS NVE om 
sponsorering af el-arbejdet, modtages positivt, overvejes af SEAS NVE.   
Ønsker tilsagn om de 2 millioner fra menighedsrådet. 
Menighedsrådet ønsker en tydelig redegørelse for det ”lille” projekt, når der er det. Indtil videre 
tages det op igen den 18. juni.  
  
 
Pkt.6.  Meddelelser: 

A.     formanden, Indflytningssyn den 27. maj kl. 9.00, Hans Drehn deltager fra.  
                            menighedsrådet 
                           Rud viser Jyderup mhr rundt i Sognehuset 
                             
B.     præsten.: Indflytning i morgen,3 konfirmander i Bjergsted og 13    konfirmander i 

Bregninge, tak til håndværkere den 29/5 kl. 12, 2. pinsedag: Spejderne stiller alter og 
kors op på plænen på den nye kirkegård. Der tjekkes vejrudsigt lige indtil mandag 
morgen, ellers Bregninge kirke, kirkekaffe den 9. august i præstegården, Vesterlyng den 
19/8 kl. 19.00.   

C.     kirkeværger: Synsrapport fra Bjergsted kirke foretaget den 13.05.09 
                              Bregninge kirke: Plæneklipper stjålet, anskaffes en ny. 
                             Alleshave kirke: Jordkasse max. 15.000 kr, der arbejdes 
                            videre 
D.     kasserer 
E.     kontaktpersonen: APV i 2009 
                                     ferieplan på hjemmesiden 
  

Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     børne-og ungeudvalget 
B.     aktivitetsudvalget 
C.     informationsudvalget: kirkeblad ud i uge 22/23 
D.     præstegårdsjordudvalget 

  
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne.                                               
                                                    
Pkt. 9.  Eventuelt. 
  
Pkt.10. Lukket møde. 
Der er 2 punkter.  
                                                 Med venlig hilsen 
                                                    Hugo Petersen  
  
 
Til menighedsrådet m.fl. 
  
 Det vil være menighedsrådsmedlemmerne bekendt at provstiudvalget, har udsendt indbydelse til 
formandsmøde d. 18-5 med følgende dagsorden: 
  
1.     Skal der være besluttende budgetsamråd? 
Besluttes dette, bliver provstiudvalget kun kontrollerende. 
Nej, mandat gives til Hugo Petersen 
2.     Skal personalenormeringen flyttes fra menighedsråd til provstiudvalget? 
Nej, mandat gives til Hugo Petersen 
Disse punkter har jeg glemt at sætte på dagsordenen til menighedsrådets møde  
d.14-5  
Denne dagsorden vil jeg hermed tilføje til den udsendte dagsorden til menighedsråds 
mødet d. 14-5, kan evt. tages under formandens meddelelser. 


