
Bregninge-‐	  Bjergsted-‐	  Alleshave	  Menighedsråd	  

	  Referat	  fra	  menighedsrådsmøde	  torsdag	  d.	  13-‐10-‐11	  	  Kl.19,00	  i	  	  Sognehuset.	  

Tilstede:	  Hugo	  Petersen,	  Henning	  Olsen,	  Jens	  Bendix,	  Knud	  Jensen,	  Anton	  Bolgan,	  Nette	  Ravntoft,	  Birgit	  H.	  Jensen,	  
Bente	  Klausen,	  Christina	  Morsing,	  Tine	  Sørensen	  

Afbud:	  Vibeke	  Jeppesen	  

Med	  følgende	  dagsorden:	  	  

Pkt.1	  	  Regnskabs	  rapport	  for	  perioden	  fra	  1-‐1	  til	  30-‐9	  2011.	  

Vi	  følger	  budgettet,	  og	  der	  er	  et	  plus.	  

Pkt.2	  	  Budget	  for	  2012	  fremlægges	  til	  godkendelse.	  

Provstiudvalget	  kom	  rimelig	  igennem	  årets	  budgetlægning.	  	  

Budgettet	  fremlagt	  og	  godkendt.	  	  

Pkt.3	  	  Revisionsprotokollat	  af	  den	  1-‐9-‐11,	  vedr.	  årsregnskab	  2010,	  fremlægges.	  

Fremlagt	  og	  taget	  til	  efterretning.	  Underskrives	  af	  formanden.	  

Pkt.4	  	  Menighedsrådets	  fremtidige	  protokol	  føring	  vedr.	  kirke/bygnings	  syn?	  	  

Udskriften	  af	  synsrapporten	  limes	  ind	  i	  protokollen.	  	  

Pkt.5	  	  Godkendelse	  af	  personale	  håndbogen.	  

Udvalg	  og	  medarbejdere	  har	  haft	  den	  til	  gennemsyn.	  	  

Personales	  tavshedspligt	  tilføjes.	  	  

Godkendes.	  

Pkt.6	  	  Meddelelser:	  

A.	  	  	  	  	  Formanden,	  herunder	  ansøgning	  til	  provstiet	  vedr.	  restaurering	  af	  kalkmalerier.	  	  

Menighedsrådet	  og	  præst	  har	  underskrevet	  indsigelse	  i	  forb.	  med	  den	  nye	  motorvej.	  	  

Overslag	  på	  forundersøgelse	  af	  kalkmalerierne	  i	  Bregninge	  kirke.	  Ansøgning	  af	  provstiets	  5%pulje	  til	  
forundersøgelsen.	  	  

Kirkefolder	  fra	  Visit	  Kalundborg	  udgivet.	  Køb	  af	  100	  stks.	  til	  eftersalg	  i	  Bregninge	  kirke.	  	  

B.	  	  	  	  	  Præsten.	  

Ferie	  fra	  den	  15.-‐19.10.	  Gospeldag	  og	  gudstjeneste	  051111	  i	  samarbejde	  med	  V/A.	  Ansøgning	  om	  gudstjeneste	  
nytårsaftensdag	  i	  stedet	  for	  nytårsdag	  godkendt	  af	  biskoppen.	  Pga.	  præsteskifte	  i	  F/S	  laver	  hvert	  pastorat	  en	  folder	  
for	  sine	  decemberaktiviteter.	  	  

C.	  	  	  	  	  Kontaktpersonen.	  

Medarbejdermøde	  090911:	  Ferie	  og	  fridage.	  Økonomi,	  arbejdsbeskrivelser,	  APV.	  	  



D.	  	  	  	  	  Kirkeværger.	  

Alleshave	  kirke,	  hækkehøjde,	  så	  der	  er	  udsigt.	  	  

Indvendig	  kalkning	  af	  Bregninge	  kirke	  er	  næsten	  færdig.	  	  

E.	  	  	  	  	  	  Kasserer.	  

Pkt.7	  	  Meddelelser	  fra	  udvalgene:	  

A.	  	  	  	  	  Børn-‐	  og	  ungeudvalget.	  

B.	  	  	  	  	  Aktivitetsudvalget,	  herunder	  skal	  vi	  afholde	  menighedsudflugt	  til	  Andelslandsbyens	  julemarked	  onsdag	  d.30-‐11	  
eller	  torsdag	  d.	  1-‐12	  ?	  

Julemarked	  30.11.11	  i	  Andelslandsbyen	  Nyvang,	  Holbæk.	  Leje	  af	  bus.	  	  

Fælles	  aktivitetsudvalg	  afholder	  aktiviteter	  på	  Amfiscenen.	  	  

Pkt.8	  	  Orientering	  om	  børnekorets	  arbejde	  v/	  Heidi	  Montan	  	  

Udsat	  til	  næste	  møde	  

Pkt.9	  	  Nyt	  fra	  medarbejderne.	  

Løvsuger	  er	  meget	  tung.	  Indkøbes	  til	  Alleshave	  kirkegård	  i	  år	  eller	  næste	  år.	  	  

Pkt.10	  Løntillæg	  for	  geografisk	  fleksibilitet	  til	  nabo	  pastorater?	  

Udsættes	  til	  november	  mødet.	  	  

Kirkesangeren	  er	  ansat	  i	  en	  stilling	  hvor	  der	  er	  indberegnet	  geografisk	  fleksibilitet	  	  

	  Pkt.	  12	  Eventuelt	  

Nyt	  elskab	  i	  Alleshave.	  

Næste	  møde17.	  november,	  julefrokost	  kl.	  18.00	  

Pkt.11	  	  Lukket	  møde.	  

Ikke	  noget	  

	  	  	  	  


