
Bregninge- Bjergsted- Alleshave menighedsråd 
                                                                                                         
 

Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 3-3-11  Kl.19.00 i  Sognehuset. 
 
Tilstede: Hugo Petersen, Henning Olsen, Jens Bendix Nielsen, Knud Jensen, Nethe Ravntoft, Anton Bolgan, 
Birgit Hyldgaard Jensen, Vibeke Jeppesen, Christina Morsing 
Gæst: Dan Bisp 
 
Afbud: Bente Klausen, Tine (medarbejderrep. indtil Mie kommer igen)  
 
 
Med følgende dagsorden:  
 
Pkt.1  Orientering fra kulturforeningen /v. formand Dan Bisp 
           vedr. årsplan, budget og visioner for amfiscenen. 
           Plantning mod nabo? 
           Udtynding/ beskæring af bestående beplantning? 
Årlig tilbagevirkende begivenhed at formanden kommer og orienterer menighedsrådet.  
Først tak for menighedsrådets indsats vedr. Amfiscenen.  
Årsplan: 9. maj generalforsamling for kulturforeningen, 23. juni - Sankt Hans, 26. juni: Sigurd Barrett, 27.-
28. august: Kultur Kalundborg. Kalenderen kommer på hjemmesiden. 
 Visionen er den samme som ved start. En langsom opbygning af profil og regnskab. Servicebygningen 
indvies i 2011.  
Plantning mod nabo: Sker så snart man kan komme i jorden.  
Skovdyrkerforeningen sørger for der udtyndes inden det begynder at spire.  
           
Pkt.2  Fremlæggelse af regnskab 2010 
Sket af formanden og den folkevalgte kasserer.  
Terrasse og privattrappe ordnes i præstegården. 
 
Pkt.3  Provstiudvalget afholder formandsmøde d.10-3-11 
          Menighedsrådene skal på mødet orientere om større anlægs opgaver, - over 50,000 kr. til  
          budget 2012. 
          Der skal ligeledes drøftes, om menighedsrådene har behov for aflastning i forbindelse med  
          personalesager, f.eks, ved lønforhandlinger, samarbejde med andre pastorater, med henblik   
          på provstiudvalgets overvejelser, om at tilknytte en person med kendskab til området.. 
          Hvad har vi til ovenstående? 
Kalkning af Bregninge kirke indvendigt.  
Menighedsrådet bakker op om en hjælp til fx personalesager. 
 
Pkt.4  Vi har fællesmøde med Føllenslev/Særslev og Viskinge/Aunsø i marts, hvilke emner ønsker 
           vi drøftet? 
Mødet afholdes d. 31. marts kl. 19.00 i Viskinge Sognegård 
 
Pkt.5  Vi har fået problemer med skader fra rådyr på den ”Ny kirkegård” i Bregninge. 
           Løsningsforslag: Hegne i kanten af skoven ved haverne, Sognehuset og gravernes  
           bygning. (Kaldredvej 20). Hegn ca.80m, pris ca.5000 kr.+ moms opsat. 
Se tiden an til efteråret. 
 
Pkt.6  Meddelelser: 

A. Formanden.  
Graverne er i fuld gang med Brandsoft. De er ved at være færdige med det som der skal udsendes 
regninger på, undtagen fællesgraven i Bregninge, der bliver udsat til efteråret. 



Ellehaven, præstegårdsskoven: Asketræerne bliver syge. Problemløsning: Enten se tiden an eller fælle 
træerne for at få noget ud af træets værdi. Der planlægges en fælles tur med skovfogeden.  
Kirkegårdsvedtægten godkendt af provstiet. 
Henlæggelse af de sidste gruspenge til kirkegårdsudsmykning er godkendt af provstiet, indsættes i 
stiftet. 
Reparation af kirkedør i Bregninge sendt via stiftet til Nationalmuseet.  
Kirkesangeransøger  prøvesynger på søndag kl. 14.   
Stiftsmøde d. 27. marts fra 13.30 i Ringsted.   
    
B. Præsten. 
2. påskedag, fælles gudstjeneste for hele Kalundborg provsti, børneklub pt. 10 børn – Anne Petersen 
hjælper til, Askeonsdag gudstjeneste 9. marts i Bjergsted kirke kl. 19.00, Børnehaverne i kirken til 
påsketeater d. 14. april i Bjergsted kirke, Fællesspisning skærtorsdag kl. 17 pris 40 kr. pr. person. 
Denne weekend, lys i kirken pga. konfirmandweekend.  
C. Kontaktpersonen. 
Møde med Viskinge/ Aunsø, opfølgning på Anettes APV. Anette er færdig med at lægge kirkegården i 
Bjergsted ind i Branstoft. 
Personalehåndbogen er under udarbejdelse. Den skal gennemgås sammen med personalet der så 
kigger den igennem og derefter kommer med en tilbagemelding til udvalget. Henning træder ind i 
stedet for Hans.  
D. Kirkeværger. 
Bjergsted: varmen er stadig et problem. Målt efter med et elektronisk udstyr. Der afventes svar 
E. Kasserer. 
 

Pkt.7  Meddelelser fra udvalgene: 
A. Børn- og ungeudvalget. 
B. Aktivitetsudvalget. 
Indkaldes snarest.  

 
Pkt.8  Nyt fra medarbejderne.       
 
 
Pkt.9 Eventuelt. 
Næste menighedsrådsmøde d. 23. marts.  
3 billetter tilbage til teatret d. 24. marts 
Tak for gave fra Anton.  
 
Pkt.10 Lukket møde.     
                                                                 Med venlig hilsen 
                                                                    Hugo Petersen                                                                     


