
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
                                                                                                          

Referat fra menighedsrådsmøde 17. september 2009 
 
 
Til stedet: Anette Hansen, Anette Andersen, Vibeke Jeppesen, Hugo Petersen, Anton Bolgan, Birgit 
Hyldgaard, Jens Bendix, Rud Jacobsen, Hans Drehn, Christina Morsing, Bente Klausen 
 
Med følgende dagsorden:    
 
 Pkt.1.  Budget 2010. Efter at provstiudvalget har fastsat vores driftsramme til 2,411000 kr. og 
            anlægsrammen til 656200 kr. fremlægges budgettet til godkendelse. 
            De fleste af vore ønsker er gået igennem. Dog ikke så stort beløb til låger på Bregninge  
            Kirkegård som ønsket. 
            Vi er tilfredse! 
           
Pkt.2.  Skal vi udarbejde en reguleringsplan for Bjergsted kirkegård? Graver Anette Hansen vil  
           orientere om nuværende forhold og om behovet for regulering. 
           Orientering med både flytninger, sletninger, fornyelser mv.  
          Der er ikke pladsproblemer pt.  
          Der forhøres hos provstiudvalget. Fremtid: Godkendt kort udarbejdes og forelægges 
          provstiudvalget. . 
  
  
Pkt.3.  Hvordan får vi løst servicerings opgaven i  Sognehuset uden for arbejdstiden. Gudstjeneste 
           reform, møder, m.v. giver flere arrangementer i huset, med behov for een til servering. 
           Kaffe m/k? Arbejdsopgaver? Penge til aflønning?   
           Graverne vil gerne gøre rent, dække bord. En kaffe m/k skal sørge for kaffe med tilbehør. 
          Samt oprydning og sætte i opvasken.  
          Timelønnet.  
         Der søges efter en via mund til mund metoden. 
         15.000 sættes af på budgettet.             
          
Pkt.4.  Ansøgning fra nogle lokale dagplejemødre om at få lov til at benytte Sognehuset       
            hver onsdag formiddag fra kl. 9 til 12. 
            5 dagplejemødre, ca. 25 børn. 
           300 kr. for den første time – 100 kr. for de næste timer.  
          De tilbydes legerummet og gang. 
          Præsten kontakter dem.               
 
Pkt.5.  Er der noget fra provstiets ide’dag vi kan bruge i vores pastorat?   
            Der kommer materiale fra provstiet.  
           Det var en spændende dag med stort fremmøde         
  
Pkt.6.  Meddelelser: 

A. Formanden,  
Forlængelse af gudstjenestestrukturen for et år.  
Fælles møde med Viskinge/Aunsø. Der sættes en dagsorden af de to aktivitetsudvalg og 
præster.  
Møde: præster, formænd, næstformænd, kontaktpersoner. Føllenslev/Særslev indbydes. 
Nye vedtægter for alle tre kirkegårde. Provstiet skal godkende.  
B. Præsten, herunder behandling af plan for dec. og traditioner i forb. m. søn-helligdage. 



Minikonfirmander?, konfirmander 14 nu, bryllupsgaver, kursus 28-30. september, 
Familieaften! 
C. Kontaktperson, herunder medarbejdermøde. 
Ekstraordinært medarbejdermøde 2. september. 
Jens tilbyder at dagsorden og referat kan sendes til alle mr-medlemmer.  
Skal graveren forsikres sådan at de kan bære kisten ud? Jens undersøger det. 
Nyt cirkulære for kirkefunktionærere pr 1. september, tvungent kursus for 
gravermedhjælpere. 
2 overenskomster for alle kirke – funktionærere. 
Man skal bla. selv sammensætte regulativer.  
  
D. kirkeværger 
Bjergsted: kirken kalkes over det hele.  
Alleshave: Malerarbejdet er færdigt, 14.000 plus moms.  
                 Udluftning i sakrastiet.  
E. kasserer 
 
  

Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 
A. børne-og ungeudvalget 
B. aktivitetsudvalget 
Høstgudstjenesten – frokosten: Bestilt 50 kuverter: Vibeke, Anette, Birgit 
C. informationsudvalget 
D. præstegårdsjordudvalget 

  
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne.  
  
Pkt.9.  Fastsættelse af mødedato til stiftsrådsvalg: Torsdag den 24. september kl. 17.00 
  
Pkt.10 Orientering om vedtægtsforslag for arrangement forening for amfiscenen. 
Rep. fra menighedsrådet i bestyrelsen. Forelægges vedtægtsudvalget/ arbejdsgruppen 
23. juni ”døbes barnet”.  
  
Pkt.11. Eventuelt 
Evt. parkeringspladser ved graverannekset. 
  
Pkt.12.Lukket møde  
                                                                              Med venlig hilsen 
                                                                                  Hugo Petersen 


