
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 

Præstegårdsjordudvalget anmoder ved mødets begyndelse om at få et punkt på om at få realiseret aftalen med Ove 
Andersen uden opmåling og økonomisk udligning som menighedsrådet vedtog på MR-mødet 25.11.2009. Punktet 
behandles under punkt 10 hvis tiden tillader. 

Referat fra menighedsrådsmødet den 27.10.2010 

Pkt.1  B/U koret. Korleder Heidi Montan orienterer om arbejdet med koret. 

18 børn i koret – nu et rigtigt kor – meget opmuntrende! Pigerne er mest trofaste til korprøver – mindre til arrangementer 
i kirken. Overvejer at give mere i løn til pigerne til arrangementer og mindre til korprøver. Christina vil gerne bruge koret 
mere. Lønniveauet er ca. 320 pr kvartal for de øvede piger. Korstævner er ofte for lidt større piger. Nu hvor koret er større 
kan det måske blive aktuelt. Der bør være 2 ledere hvis koret tager af sted.           

Pkt.2  Regnskabsrapport for ¾ af 2010. 

          Herunder drøftelse af hvor mange af årets anlægs opgaver der er udført. 

Regnskabsrapporten gennemgået. Opgørelse over anlægsudgifter gennemgået, der er pt. et samlet merforbrug på 249.606 
kr. Bente undersøger i Stiftet om hensat tiende kan hæves. Hugo vil eventuelt spørge provsten om et beløb af 5% 
midlerne hvis det kniber!  

Pkt.3  Fremlæggelse af forslag til budget 2011, til godkendelse. 

Økonomiudvalg samlet 13.10.2010 for at finde besparelser. Besluttet at fastholde timetallet for gravere i Bregninge og 
Alleshave på 2920 – 100 timer. De 2 gravere skal tage alle gudstjenester. Bente aflønnes i henhold til provstiets 
takstregulativ. Brandtoftprogrammet skal være i drift senest 15.02.2011. Forventning om visse besparelser for organist og 
kirkesanger ved samarbejde med Viskinge/Aunsø + andre justeringer. Besparelse i alt 224.795 kr. Budget for 2011 
dateret 27.10.2010 godkendt.  

Pkt.4  Kirkegårdsvedtægten fremlægges til endelig godkendelse. 

Kirkegårdsvedtægt dateret 27.10.2010 godkendt. 

Pkt.5  Meddelelser: 

A.     Formanden. Træstammen laves til en knælende engel. Hvis vi ikke kan lide den kan vi i stedet 
få en egestamme og en opretstående engel som oprindelig disponeret. Bente betaler i morgen.  
Hugo har fået opfordring til at stå lokalt for indsamling til folkekirkens nødhjælp – tages op på 
novembermødet. Hans og Rud har anmodet om at få lov til at udtræde af menighedsrådet ved 
kirkeårets slutning. Den ønskede udtræden af MR godkendes. 

B.     Præsten. Ingen! 

C.     Kontaktpersonen. Der er afholdt APV den 20.10.2010. Besluttet at Bregninge kirke kun er åben i 
gravernes arbejdsstid. Peter er foreløbig sygemeldt til den 2. december 2010. 

D.     Kirkeværger. Hans: Indbrud i Alleshave kirke er opklaret og politianmeldelsen frafaldet. Der har 
været en ny situation i Alleshave. Der er nu sat lås på begge døre i våbenhuset. 

E.      Kasserer. Revisionsbemærkning vedr. vores kasserer er en standardformulering.   

 



Pkt.6  Meddelelser fra udvalgene: 

A.     Børn- og ungeudvalget. Ingen! 

B.     Aktivitetsudvalget. Husk lutter lagkage den 16.11.2010. 

C.     Informationsudvalget. Ingen! 

D.     Præstegårdsjordudvalget. Indstilling fra præstegårdsjordudvalget godkendes. Asketræerne er 
syge og skal fældes på sigt. Indhegninger skal holdes ved lige. Der er ikke besparelser vedr. 
telefon/internet.  

Pkt.7  Nyt fra medarbejderne. Ingen!      

Pkt.8 Eventuelt. Mødes til næste MR kl. 18.00 til et stykke smørebrød. Gave til indvielse af menighedshuset i 
Viskinge/Aunsø ca. 500. Gave indkøbes til Eva´s runde fødselsdag. Hugo og Jens sørger for julegaver til medarbejderne.  

Pkt.9 Lukket møde. Se særskilt referat. 

Pkt. 10. Afsluttende forhandling med Ove Andersen indledes snarest. 

  

Referent: Jens Bendix                                              


