
Bregninge-‐	  Bjergsted-‐	  Alleshave	  Menighedsråd	  

Referat	  fra	  menighedsrådsmøde	  onsdag	  den	  10.	  august	  2011	  

Tilstede:	  Hugo	  Petersen,	  Henning	  Olsen,	  Jens	  Bendix	  Nielsen,	  Knud	  Jensen,	  Birgit	  Hyldgaard,	  Nette	  Ravntoft,	  Vibeke	  
Jeppesen,	  Tine	  Sørensen,	  Christina	  Morsing,	  Bente	  Klausen	  

Afbud:	  Anton	  Bolgan	  

	  

Med	  følgende	  dagsorden:	  	  

Pkt.1	  	  Regnskabs	  rapport	  for	  perioden	  fra	  1-‐1	  til	  30-‐6	  2011.	  

Amfi-‐teatret:	  Orienteret.	  	  

Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave:	  Debitorudvalg:	  Henning,	  Tine	  og	  Hugo,	  dette	  udvalg	  gennemgår	  de	  regninger	  som	  
ikke	  bliver	  betalt.	  	  

Orientering	  foretaget	  af	  Bente	  Klausen	  

Pkt.2	  	  Beslutning	  om	  asketræerne	  i	  Præsteskoven	  skal	  fældes,	  p.g.a.	  angreb	  af	  asketopsyge.	  Overslag	  på	  udførelsen	  
af	  opgaven	  fra	  Skovdyrkerforeningen,	  er	  fremsendt.	  

Beslutning	  om	  fældning.	  Planen	  er	  at	  genplante	  området,	  når	  man	  ser	  hvad	  udbyttet	  bliver.	  	  

Pkt.3	  	  Provstiudvalget	  er	  kommet	  med	  tilbud	  på	  fællesindkøb	  af	  olie,	  der	  er	  væsentlig	  bedre	  end,	  vilkårene	  fra	  det	  
selskab	  der	  leverer	  til	  os	  nu.	  Skal	  vi	  gøre	  brug	  af	  dette	  tilbud?	  

Formanden	  får	  mandat	  til	  at	  indgå	  en	  billigere	  aftale.	  	  

Pkt.4	  	  Der	  afholdes	  fællesmøde	  mellem	  de	  tre	  menighedsråd	  i	  tidl.	  Bjergsted	  torsdag	  d.15-‐9.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvad	  har	  vi	  til	  dagsordenen	  til	  mødet?	  

Fælles	  arrangementer,	  fælles	  kurser.	  Budget	  for	  dette.	  	  

Pkt.5	  	  Menighedsrådets	  udflugt,	  program	  og	  hvem	  indbydes	  til	  at	  deltage?	  

Søndag	  den	  11.	  september:	  Menighedsråd,	  personale,	  Ellebo-‐gruppen	  med	  ledsagere.	  	  	  

Pkt.6	  	  Meddelelser:	  

A.	  	  	  	  	  Formanden.	  	  

Trappe	  i	  kirketårnet	  i	  Bregninge	  lavet.	  Nu	  er	  den	  gangbar	  for	  børn.	  	  

/Flere	  frivillige	  til	  Hospicegården	  Filadelfia,	  Dianalund,	  ønskes.	  	  

B.	  	  	  	  	  Præsten.	  

Tilladelse	  til	  at	  lege	  lidt	  med	  liturgien	  i	  Højmessen.	  

C.	  	  	  	  	  Kontaktpersonen.	  

Personalehåndbogen	  fremlægges	  på	  det	  kommende	  menighedsrådsmøde.	  



D.	  	  	  	  	  Kirkeværger.	  

Ikke	  noget.	  	  

Alleshave:	  Henvendelse	  til	  Seas	  vedr.	  eltavle.	  	  

E.	  	  	  	  	  	  Kasserer.	  

Pkt.7	  	  Meddelelser	  fra	  udvalgene:	  

A.	  	  	  	  	  Børn-‐	  og	  ungeudvalget.	  

Sommerfest	  d.	  25/8	  

Familieaften	  afholdes	  pastoratsvis.	  	  

Ny	  omgang	  babysalmesang,	  denne	  gang	  i	  Særslev	  kirke	  

B.	  	  	  	  	  Aktivitetsudvalget.	  

28.9.	  :	  Kirsten	  Mørch,	  Sognehuset	  i	  Bregninge	  kl.19.00	  

9.11.:	  Hospitalspræst	  Tom	  Kjær,	  Sognehuset	  kl.	  19.00	  

	  

Pkt.8	  	  Nyt	  fra	  medarbejderne	  	  

Pkt.9	  	  Eventuelt.	  

	  Menighedsrådsmødet	  d.	  22.	  september	  aflyses.	  Sagerne	  henvises	  til	  oktober	  mødet	  

Bregninge	  kirke	  lukkes	  pga.	  indvendig	  kalkning	  26.9	  –	  16.10	  

Pkt.10	  	  Lukket	  møde.	  

Intet	  

	  	  


