
                       Bregninge- Bjergsted- Alleshave menighedsråd 
                                                                                                        Hagendrup d. 19-10-12 
 
 
Til medlemmerne af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Anette Hansen og regnskabsfører 
Peter Rønholt. Hermed indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag d.24-10-12  kl.19,00 i  
Sognehuset. 
 
 
Tilstede: Hugo Petersen, Jens Bendix Nielsen, Anton Bolgan Pedersen, Nette Ravntoft, Knud 
Jensen, Birgit Hyldgaard Jensen, Vibeke Jeppesen, Christina Morsing 
 
Afbud: Anette Hansen, Henning Olsen 
 
 
 
Med følgende dagsorden: 
  
 
Pkt.1.  Regnskabsrapport for perioden 1-1 til 30-9 2012 

Fremlæggelse af trekvartårs rapport med tilfredsstillende resultat. Dog mangler der 
refusion fra flexjobberne.  

 
           
Pkt.2. Fremlæggelse af notat vedrørende varmeanlæg og energiforsyning i Bregninge kirke,  
          præstegården, sognehuset og graverhuset. Bilag eftersendes. 
          Kirken: Forsatsvinduer, og ekstra varmeapperater langs bænkene.  
         Sognehus og nr. 20: Er gode nok som de er. Evt. varmepumpe i de to store rum i sognehuset. 
         Præstegården: Jordvarmeanlæg eller pillefyr.  
         Tilbud på forsatsvinduer, pillefyr og jordvarmeanlæg indhentes af energiudvalget.  
 
.          
 
Pkt.3. Menighedsråds valg 2012 
           Annoncering af aflyst valg i kirken på søndag. Pressemeddelelse efter konstitueringen.  
         Første navn på listen er: Jens Bendix Nielsen, der også indkalder til det konstituerende møde    
den 20. november kl. 19.00 i Sognehuset. 

Møde for de nye menighedsråd om det konstituerende møde, den 6. 11 kl. 18.30-21.30 i            
Viskinge – Aunsø sognegård. 

 
Pkt.4. Besigtigelse af orgelpiberne fra det gl. Alleshave orgel og beslutning om hvad vi vil  
           med dem. 
           Give interesserede lov til at vælge en. Alleshavere er fortrinsret. 
 
 
Pkt.5. Meddelelser : 

A. Formanden. 
Præsteskoven: rensning af vandløbet og reetablering ventes med til træet er fjernet.  
6 aksetræsplanker er klar til brug. Fængslet eller Salstofte spørges om udarbejdelse af 
bænke..                      

B. Præsten.   



Adventskoncert den 28. november kl. 19.00 med Bramsnæskoret.  
BBFS låner Bregninge kirke til fyraftenjulekoncert den 13. december kl. 17.00      
De 9 læsninger i Bjergsted kirke søndag den 16. december kl. 19.00 

C. Kontaktpersonen. 
Der skal kigges på rammetiden for Jens Peter. Fortsat problemer med Mies og Evas 
lønsedler. 

D. Kirkeværger. 
E. Kasserer. 
 

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

 
 
Pkt.7.  Nyt fra medarbejderne. 
  
 
 
Pkt.8. Eventuelt. 
            
       Afskedsarrangement for menighedsrådet kl. 18.30 den 21. november.  
 
Pkt.9. Lukket møde. 
 
 
 
                                                                          
 
                             
                                                    
 
 
 
 
 
     
           
           
        
 


