
Bregninge- Bjergsted- Alleshave menighedsråd 
                                                                                                         
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 19. September 2012  
 
Tilstede: Hugo Petersen, Jens Bendix Nielsen, Knud Jensen, Vibeke Jeppesen, Nette Ravntoft, Birgit Hyldgaard Jensen, 
Christina Morsing, Anette Hansen, Peter Rønholt 
 
Afbud: Anton Bolgan og Henning Olsen 
 
 
Med følgende dagsorden: 
  
 
Pkt.1.  Efter at asketræerne i præsteskoven er fældet, skal det besluttes: 

A. Hvad skal der gøres ved området her og nu. 
Kalundborg kommune spørges om rensning af vandløb. Hvis ja, lejes en minigraver og reetablering af 
området. Brænde kan indsamles af naboer og præst.  

B. Der skal træffes en aftale med Naturstyrelsen om arealets reetablering. 
Der skrives under. Se bilag.  

C. Hvad gør vi ved pengene der er tilbage, efter salg af træet og omkostningerne er betalt? 
Sættes på en særskilt konto til brug for evt. genplantning 
 
Kommunen spørges om tilhørelsesforhold, vedligeholdelse og ansvar for branddammen. 
 

                 For dem som har lyst, er der skovvandring kl.18,30 
 
           
Pkt.2. Revisionsprotokollat af den 5-9-2012, vedr. regnskab 2011 fremlægges.  
           Fremlagt af formanden, menighedsrådet har ingen bemærkninger.  
 
 
Pkt.3. Budget 2013 fremlægges til godkendelse. 

Driftsbudget uændret, anlæg: 160.000 til energifremmende foranstaltninger i Bregninge og 80.500 til maling af 
sognehuset. Samt midler til kalkning af Alleshave (53.500 )og Bjergsted (96.300) kirker 

. 
 
Pkt.4. Menighedsråds valg 2012 

Der kom en liste på fire fra Bregninge, to fra Bjergsted og to fra Alleshave sogne. Suppleanter er også på 
plads.  

 
Pkt.5.  Meddelelser : 

A. Formanden: Herunder: Hvad skal vi med orgelpiberne fra det gl. Alleshave orgel? 
Koordinationsudvalg for præstegårdsudvalg. Ønsker ikke deltagelse.  
 Informationsmøde vedr. provstiets nye budgetudvalg, den 25. september kl. 19.00 i Finderup sognegård.       
Eks. På orgelpiber medbringes til næste møde.           

B. Præsten. 
31. december 2012 nytårsgudstjeneste, 30. december 2012 kl. 9.00 er aflyst.  
Præsten på kursus i uge 41.         

C. Kontaktpersonen. 
D. Kirkeværger. 
E. Kasserer. 
 

Pkt.6.  Meddelelser fra udvalgene: 
A. Børn- og ungeudvalget. 

Familieaften d. 20.9 med små 40 tilmeldte.  
B. Aktivitetsudvalget. 

25. oktober kl. 19.00: Carl Erik Lundgaard i Sognehuset i Bregninge 
 



 
Pkt.7.  Nyt fra medarbejderne 

Førstehjælp: tilbud fra Dansk Folkehjælp, kursus for 16 personer. 6 lektioner. 6.800 kr. Marts måned q2013. 
En ekstra lektion om hjertestarter 600 kr. Tages op i det nye råd.  

            Miljørive indkøbes til Bjergsted. 
           GIAS – nyt system til legatgravsteder, hvem skal styre det? 
 
Pkt.8.  Nedsættelse af udvalg der skal stå for menighedsrådets afskeds arrangement d.21-11 
           Hugo forespørger om personale til middagen – mad fra Bromølle kro. 
           Christina sørger for gave til alle.   
            
 
 
Pkt.9. Eventuelt. 
 
 
Pkt.10. Lukket møde. 
 


