
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
                                                                                                          

Referat fra menighedsrådsmøde 20. august 2009 
  
Med følgende dagsorden:    
  
 Tilstede: Hugo Petersen, Hans Drehn, Jens Bendix, Birgit Hyldgaard Jensen, Vibeke Jeppesen, 
Anton Bolgan, Anette Andersen, Bente Klausen, Rud Jakobsen, Christina Morsing, Peter Grell  
 
 
Pkt.1. Fremlæggelse af regnskabsrapport for perioden 1/1 til 30/6 2009 
          Vi har fået en procent mere i renter på det indestående vi har i Roskilde Stift, i alt 4 %.  
           Forslag: Gemme noget af rentekapitalen til at betale renter for det nye lån vedr. huskøb.    
           Regnskabet tages til efterretning 
            
Pkt.2.  Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2008 
            Forelagt for menighedsrådet. Taget til efterretning.  
  
Pkt.3.  Evaluering af året der er gået siden, at vi ansatte Christina som sognepræst, herunder også  
           forsøgsperioden med ændring af gudstjenestestrukturen, med færre søndags gudstjenester. 
           Skal vi fortsætte ordningen? Forsøgsperioden skal afrapporteres til biskoppen i efteråret.  
           Visioner i øvrigt for vores arbejde? 
           Det er gået godt.  
          Lørdagsdåbs/ børnegudstjenester kunne være en ide.  
          Musikundervisning for de unge.                 
          Støtte til pårørendegruppen på Ellebo           
 
Pkt.4. Behandling af ønsker/forslag fra medarbejder udviklingssamtalerne i henhold til udsendt  
           bilag. Flyttes til pkt. 11, lukket møde! 
  
Pkt.5. Beslutning om reetablering af grusgraven med amfiscene. 
          Vil vi starte projektet op snarest muligt som et delprojekt i forhold til det udarbejdede? 
          Godkendelse af de fremlagte finansieringsplan? 
          Bevilling af yderligere 1,6 mio.af gruspengene til projektet?   
          Godkendt under forudsætning af at Kalundborg kommune bidrager med 1. mill.  til projektet. 

Menighedsrådet henstiller til provstiudvalget at de giver Provst Jørn Noe 
bemyndigelse til at godkende projektet efter komunalbestyrelsesmødet den 26. august.  

        Susanne Guldager anbefaler projektet.              
        Bevilling af de resterende 1.6. mio, i alt 2. mill. 
       Godkendt.  
  
Pkt.6.  Meddelelser: 

A. Formanden, herunder provstiets tema-dag 5/9 
          Grusgraven: Fuldmagt gives til præstegårdjordsudvalg 
         Temadagen: Hans Drehn, Jens Bendix, Anette Andersen 
         Præstegården afslutte.  
         Stiftbladet gives til menighedsråd og supp. samt de kirkefunktionærer der ønsker det.         
   

B. præsten.: 12 konfirmander. Tag godt imod dem! 
Samarbejde med Viskinge/Aunsø, fællesmøde med dem. 
Personale til sognehus? Der arrangeres et møde med graverpersonalet.  
Vurdering af præstebolig 21/8.  
450 kr sendt til Folkekirkens Nødhjælp. 



 
C. kontaktperson: Eva er tilbage efter sygdom. 
Personalemøde den 2. september. Har man punkter til dagsorden, kontakt Jens 
D. kirkeværger: Bregninge: 3 bænke 4700 kr. inkl. moms pr stk. Godkendt.  
En mand i jobprøvning på Bregninge og Alleshave kirkegårde i en måned.  
Bjergsted: Modtaget tilbud på østsiden af taget på våbenhuset 
Kalkning af Bjergsted kirke, lukkes hele september 
E. .      kasserer 
  

Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 
A. børne-og ungeudvalget 
B. aktivitetsudvalget: Nis Boesdal 20/10 i Bregninge kirke. Jens Weinreich til høstfrokosten.  
C. informationsudvalget 
D. præstegårdsjordudvalget 

  
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne.  
  
Pkt.9.  Fastsættelse af ny mødedato for oktober måned: 26. oktober! 
  
Pkt.10. Eventuelt: Valg til stiftråd: Alle folkekirkemedlemmer kan opstilles uden stillere 
  
Pkt.11.Lukket møde  
  
 


