
Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  
menighedsråd	  
	  

Alleshave,	  den	  2.	  november	  2012	  
	  

Der	  indkaldes	  til	  konstituerende	  menighedsrådsmøde	  tirsdag,	  den	  20.	  november	  2012	  kl.	  19.00	  i	  

Sognehuset,	  Kaldredvej,	  Bregninge,	  4593	  Eskebjerg.	  Eventuelt	  afbud	  bedes	  meddelt	  til	  undertegnede	  så	  
vidt	  muligt	  senest	  fredag,	  den	  16.	  november	  2012.	  
	  

Tilstede:	  Jens	  Bendix	  Nielsen,	  Knud	  Jensen,	  Ruth	  Lundgaard	  (suppleant	  for	  Henning	  Olsen),	  Anni	  Vognstoft,	  
Erling	  Steen	  -‐	  Lund,	  Susanne	  Frank	  Jensen,	  Birgit	  H.	  Jensen,	  Kirsten	  Jørgensen,	  Christina	  Morsing	  
	  

Dagsorden:	  	  
	  

1. Indledning,	  orientering	  og	  præsentation	  med	  videre.	  	  

Orientering	  om	  menighedsrådets	  opgaver	  og	  kompetencer	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  

Godkendt	  

3. Afgørelse	  af	  spørgsmål	  om	  kandidaternes	  valgbarhed	  jævnfør	  valglovens	  §	  3	  og	  

menighedsrådslovens	  §	  6	  stk.	  2.	  

Alle	  er	  valgbare	  

4. Underskrivelse	  af	  erklæring/menighedsrådsløftet	  jævnfør	  menighedsrådslovens	  §	  7.	  

Foretaget	  

5. Valg	  af	  formand	  jævnfør	  §	  8	  stk.	  1.	  

Jens	  Bendix	  Nielsen	  

6. Valg	  af	  næstformand	  jævnfør	  §	  8	  stk.	  2.	  

Kirsten	  Ravn	  Jørgensen	  

7. Valg	  af	  kirkeværge	  jævnfør	  §	  10	  stk.1.	  

Alleshave:	  Henning	  Olsen	  

Bjergsted:	  Erling	  Steen	  -‐	  Lund	  

Bregninge:	  Susanne	  Frank	  Jensen	  	  	  

8. Valg	  af	  kasserer	  jævnfør	  §	  10	  stk.	  2.	  

Erling	  Steen	  -‐	  Lund	  

9. Valg	  af	  sekretær	  jævnfør	  §	  10	  stk.	  4.	  

Christina	  Morsing	  

10. Valg	  af	  kontaktperson	  jævnfør	  §	  10	  stk.	  5.	  

Kirsten	  Ravn	  Jørgensen	  



11. Valg	  af	  bygningskyndig	  jævnfør	  §	  10	  stk.	  8.	  

Anton	  Bolgan	  Petersen	  

12. Valg	  af	  underskriftberettiget	  jævnfør	  §	  10	  stk.	  9.	  

Erling	  Steen	  -‐	  Lund	  

13. Valg	  af	  stående	  udvalg	  jævnfør	  §	  17	  stk.	  1.	  

Kirke,	  kirkegård	  og	  præstegårdsudvalg:	  Kirkeværgerne,	  Anni	  Vognstoft	  (formand)	  og	  Knud	  Jensen	  

14. Valg	  af	  valgbestyrelse	  jævnfør	  valglovens	  §	  6	  stk.	  1.	  

Jens	  Bendix,	  Christina	  Morsing,	  Birgit	  H.	  Jensen,	  Kirsten	  Jørgensen	  

15. Valg	  af	  formand	  for	  valgbestyrelsen.	  

Jens	  Bendix	  Nielsen	  

16. Fastlæggelse	  af	  mødedatoer	  til	  sommerferien,	  husk	  kalender!	  

16.1.,	  20.2.,	  20.3.,	  17.4.,	  15.5.,	  19.6.	  

17. Eventuelt,	  herunder	  indsamling	  af	  oplysning	  om	  telefonnummer/mailadresser.	  

	  

Venlig	  hilsen	  

Jens	  Bendix	  Nielsen	  
Alleshavevej	  72	  
4593	  Eskebjerg	  	  (59298090	  /	  24436759	  	  –	  	  jens.bendix@hotmail.com)	  	  
	  
Bilag:	  	  
• Invitation	  til	  orienteringsmøde	  i	  Viskinge	  Sognegård	  den	  6.	  november	  kl.	  19.30	  
• Revideret	  adresseliste	  for	  Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  menighedsråd	  
	  


