
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
  

Referat fra menighedsrådsmøde 22.04.2010 
  
Tilstede: Mie Olsen, Hans Drehn, Rud Jacobsen, Jens Bendix, Birgit Hyldgaard, Anton Bolgan, 
Anette Andersen, Hugo Petersen, Vibeke Jeppesen 
 
Med følgende dagsorden.  
   
Pkt.1.  Procedure ved kirkelige handlinger, ringning m.m. 
Bedeslag ved bisættelser og begravelser efter jordpåkastelsen. Der ringes når kisten bæres ud af 
kirken ved begge dele. Der ringes igen når rustvognen kører og når folk går fra graven.   
           
Pkt.2.  Budget 2011. Vedtages på mødet d. 20-5. 
Afleveres til provstiudvalget frem til 1. juni 2010.  
Overslag:  fra Peter Kristensen, (samme murer som i Bjergsted): Våbenhus: 8-10.000 eks. moms, se 
8D. Hele kirken ca. 100.000 eks. moms.   
  
Pkt.3.  Menighedsmøde. 
§41 stk. 2, Menighedsmøde en gang årligt. Evt. med en foredragsholder. Evt. en aften i september.  
Tages op på junimødet 
Pkt.4.  IT- skrivebordet.  Hvem skal være ansvarlig i vores råd? 
Hvis en sletter i deres post, slettes det hos alle i menighedsrådet. Hugo Petersen er ansvarlig.  
Opfordring fra Hugo via provsten til distriktsforeningen om kursus for hele mhr i brug af IT-
skrivebordet.   
                  
Pkt.5.  Træskulptur til Bregninge Kirkegård, forslag fremlægges. 
Model af den fremvist for menighedsrådet. Der kom forskellige rettelser. De forelægges kunsteren. 
27.000 – 28.000 i arbejdsløn plus transport begge veje. Træfældning sker i den kommende uge.  
Flemming Mundt skal have en 1/3 del aconto ved opstart. 
   
Pkt.6.  Parkerings/haveanlæg ved Kaldredvej 20, forslag fremlægges. 
Ekstra 4 parkeringspladser på venstre side af stien. Graner fjernes. Græsset føres fra 
sognehushaven til Kaldredvej 20. Gennemsyn af belysning.  
  
Pkt.7. Drøftelse af telefontid/træffetid for vores gravere. 
Duetsvar og viderestilling af fastnettelefonen på Bjergsted kirkegård til en arbejdsmobil eller den 
private telefon.  
Opfordring til personalet Tjek deres mail dagligt.  
  
Pkt.8.  Meddelelser: 

A.     Formanden, herunder valg af repræsentant til provstiets ide-udvalg.  
Opfølgende møde den 19. maj kl. 19.00 i Finderup, deltager: Christina Morsing og Hans 

Drehn.  
Falck – care: opfølgning. Graverne på Bregninge er meget glade. Præsten har ikke brugt det 

endnu, JP vil aldrig bruge det. Falck – care tages op på medarbejdermødet 
Nyt tilbud på tyverialarmsystem.  
Anettes computer har fået nyt windows program til hendes arbejdspc.   
 
B.     Præsten. 
Forårskoncert den 4. maj kl. 19.30 i Bjergsted kirke.  
Påsken gik godt.  
Træsnit, gave fra Ejgil Beckmann, den 9. maj efter gudstjenesten.  



C.     Kontaktpersonen. 
Ansættelsesbeviser er ved at være på plads. Afsendes nu til provstiet.  
Arbejdsplaner. Møde med præsten og medarbejderne 4 gange om året. Medarbejdermøde 

den  28. april kl. 15 hvor vi gennemgår arbejdsplanerne. Nu skal der så udarbejdes en 
arbejdsbeskrivelse for alle medarbejdere.  

Personalepolitik skal udarbejdes inden medarbejdermødet i sep. Udvalg: Præsten, Jens, 
Hugo, Vibeke.  

D.     Kirkeværger. 
Rud: Varmesystemet i Bregninge kirke er i stykker: tilbud på ca. 29.000 eks. moms, der indhentes et 
andet tilbud. 
Kalkning af våbenhus påbegyndes. 
Anette: Tilbud på udvendig kalkning/ maling af kirke og mur: 65000 + 10.760 eks. moms 
Tilbud: Kapel: 9000 eks. moms 
Tilbud: Stabler i tårnet: 12090 eks. moms. 
Maling af vinduer, kirkedør og låger: ca. 25000 eks. moms.  
Automatisk lås på kirken: tilbud på ellås på våbenhusdør: 11000 eks. moms. Tilbudet accepteres.  
Glasplade på alteret i Bjergsted – i en prøveperiode   
Alleshave: Rådyrsikring. 

E.      Kasserer. 
Pkt.9.  Meddelelser fra udvalgene: 

A.     Børn- og ungeudvalget. 
Sommerfest den 26. august i Sognehuset. 
B.     Aktivitetsudvalget. 
C.     Informationsudvalget. 

           Det nye kirkeblad på skinner 
D. Præstegårdsjordudvalget. 
Amfi: går efter planen. Arbejder med momsen.  
Sandblæsning af Kaldredvej 20: 126000 inkl. moms. Indfarvet mørtel og net på 
betonbygning = i alt 172.000.  

  
Pkt.10.  Nyt fra medarbejderne. 
Nej 
  
Pkt.11. Fastsættelse af datoer for. 
            Bygnings syn.  
            I Bjergsted indkaldes Kim (varmepumpe) til mødet: Onsdag den 5. maj kl. 9.00 
            Bregninge kirke og Alleshave kirke: Den 19. maj. Start i Alleshave kirke kl. 9.00   
            Menighedsrådsmøder for 2. halvår. Forslag sidste onsdag i hver måned, undtaget juli. 
            24. august, 29. september, 27. oktober, 24. november 
            Menighedsrådets udflugt. Forslag 29-8, efter gudstjenesten. 
            Nekselø og Havnsø.  
             
Pkt.12. Godkendelse af aftale mellem sognepræst og menighedsråd om vandforbrug i præstegården.  
Godkendt.  
  
Pkt.13. Eventuelt. 
APV kommer til at fulde meget i præstens fremtid. 
Ny stola til brug i Pinsen. 
  
Pkt.14 .Lukket møde. 
 


