
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
                                                                                                        Hagendrup  d. 15-1-10 
  
Til medlemmerne af menighedsrådet og medarbejderrepræsentant  Peter Kornbech Grell.  Hermed 
indkaldes til menighedsrådsmøde  torsdag d. 21-1-10  kl. 19,00  i Sognehuset. 
  
Tilstede: Hugo Petersen, Peter Kornbech Grell, Birgit Hyldgaard, Hans Drehn, Jens Bendix, Anette 
Andersen, Rud Jakobsen, Vibeke Jeppesen, Christina Morsing  
 
Afbud: Anton Bolgan 
 
 
Med følgende dagsorden:    
  
  
Pkt.1.  Overvejelser vedr. morgengudstjenesternes fremtid og forsøg med alternative gudstjenester.  
            Der henvises til notat fra biskop Peter Fischer-Møller, der sendes som bilag. 
            CSM og Hugo skriver lidt til Biskoppen.  
            Forsøg med eftermiddagsgudstjeneste, Palmesøndag kl. 14.00 i Bjergsted 
           
Pkt.2.  Godkendelse af brug af Holger Lissners indgangsbønner samt indgangskollekter. 
            Godkendt! 
  
Pkt.3.  Kan et fælles kirkeblad for ”Gl. Bjergsted” være en side i et annonce ugeblad? 
            Fælles kirkeblad med nabopastoraterne. Enten i avisform eller i papir. 
           Fælles hjemmeside, arbejdes videre med det.  
  
Pkt.4.  Fremlægning af lejekontrakt mellem Kulturf. AmfiVestsjælland og menighedsrådet,  
           til godkendelse. Der skal specielt gøres overvejelser vedrørende teksten i §1 og §6. 
           Lejeaftalen sendes som bilag.  
§1: 15 ha i stedet for 3 ha, forkastet 
§6: lejekontakten gælder til 2020, forkastet 
 
Præstegårdsudvalget forelagde udkast 4: Godkendt og indstilles til provstiudvalget 
 
Forbehold: Hugo Petersen tager forbehold for indholdet i lejekontrakten §1 og §6, da det 
umuliggør menighedsrådets mulighed for at forvalte kirkens ejendom på forsvarlig måde.  
  
Pkt.5.  Kaldredvej 20: Skitseforslag for ændringer på grunden og skellet mod Sognehuset 
           fremlægges til godkendelse. Orientering om hvor langt vi er i forløbet om husets ændring til               
administrationsbygning.                    
Fået et skitseforslag fra Birgitte Fink. Det bør kunne gøres for ca. 100.000, givet videre i forslaget 
som provstiudvalget skal godkende.  
Birgitte Fink fremsendt regning for arbejdet med ny velfærdsbygning 46.000 inkl. Moms. Betales. 
Søges ny bygningstilladelse, er sendt. Forventes ikke at volde problemer.  
El er færdigt og lovliggjort, loftet er ordnet af tømreren. Mie maler stue, køkken og gang.  
  
Pkt.6.  Meddelelser: 

A.     formanden,  
Slagelse, Skælskør og Kalundborg provstier vil ansætte en fuldtidsansat konsulent til at 

rådgive Mhr mht. samarbejde, de nye overenskomsterosv. 



Arbejdet med at føre Bregninge  kirkegård ind i Bransoft-programmet er Birgitte Palm 
stoppet med. Graver og kirkeværger kaster sig snarest over det i et forsøg på at få tingene 
på plads. 

     Opkrævning af betaling for gravearbejdet indkræves af graveren.  
Folk må vælge mellem 20, 25 og 30 år på kistegravsted.   
B.     præsten:  
Kirkekaffe på søndag, gospeldag den 27/2-2010, frokost - B&U udvalget?, nævne navne på 

døde og eller bisatte i kirken siden sidste gudstjeneste. 2. pinsedag 2011 bliver i 
Føllenslev  

C.     kontaktpersonen, herunder orientering om arbejdet med nye overenskomster. 
6.1. 2010 møde i Slagelse om de nye overenskomster, medarbejdermøde d. 20.1. om de nye 

overenskomster. Opgaven er nu at lave de nye ansættelsesbreve og de nye 
arbejdsbeskrivelser.  

D.     kirkeværger 
Bjergsted: 2 tilbud på at omlægge kirkegårdsprotokollen til Bransoft. Løsningen til 5000kr 

vedtages. 
Varmesystem: skulle fungere nu, skruet helt op for at se hvor lang tid det tager at varme hele 

kirken.  
Tilbud på overdækning af varmepumpe: 10140kr plus moms, tilbud fra Illermann, spørges 

efter en billigere løsning.  
Bregninge: Asketræ: savning til gengæld for brænde gives som tilbud. 
Hvad gør vi med de kasserede gravstene? Overvej det hver især. 
Alleshave: Brugt for meget strøm. Hans har lavet en måling.      
E.      kasserer 
 Hans og Bente har været til møde om kassererjobbet. En stærk forøgelse af jobbet som 
kasserer.   
 

Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     børn-og ungeudvalget: Gospeldag, udvalget sørger for frokost. 
B.     aktivitetsudvalget: Forårskoncert i Bjergsted i slutningen af april. 
C.     informationsudvalget 
D.     præstegårdsjordudvalget: TDC i Sognehuset. Forøgelse af megabit. Sparer ca. 1000 kr.  

  
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne: 
Føler os i gode hænder. 
  
  
Pkt.9. Eventuelt 
Skovbakkehus: Starte ”Bjergsted” koret i kirken.  
Orgelpiber skal ned i præstegårdskælderen  
  
 Pkt.10.Lukket møde  
  
 Referent: Christina Morsing 
                                                                              Med venlig hilsen 
                                                                                  Hugo Petersen 
 


