
Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  
Menighedsråd	  
	  

Alleshave,	  den	  14.	  februar	  2013	  

	  
Til	  medlemmer	  af	  menighedsrådet,	  medarbejderrepræsentant	  Anette	  Hansen	  og	  regnskabsfører	  Peter	  

Rønholt.	  
	  
Hermed	  indkaldes	  til	  menighedsrådsmøde	  onsdag,	  den	  20.	  februar	  2013	  kl.	  19.00	  i	  Sognehuset.	  

	  
Tilstede:	  Jens	  Bendix	  Nielsen,	  Kirsten	  Ravn	  Jørgensen,	  Erling	  Steen-‐Lund,	  Birgit	  Hyldgaard	  Jensen,	  Anni	  
Vognstoft,	  Knud	  Jensen,	  Ruth	  Lundgaard,	  Anette	  Hansen,	  Christina	  Morsing	  

Afbud:	  Susanne	  Frank	  Jensen	  
	  
Dagsorden:	  

	  
1. Indledning,	  herunder	  velkommen	  til	  Ruth	  Lundgaard	  som	  indtræder	  i	  Menighedsrådet	  efter	  

Henning	  Olsen.	  

	  
Lidt	  om	  Menighedsloven	  paragraf	  1.	  Kirkens	  kerneydelser:	  Forkyndelse,	  Undervisning,	  Mission	  og	  
Diakoni.	  Kirkens	  periferiydelser:	  Kirkegårdsdrift,	  økonomistyring,	  civilregistrering,	  personale	  -‐

administration,	  drift	  og	  vedligeholdelse.	  Steen	  Skovsgaards	  ti	  gode	  råd	  til	  det	  nye	  menighedsråd.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  1a.	  	  	  	  Valg	  af	  kirkeværger	  til	  Alleshave	  kirke.	  

	  
Ruth	  Lundgaard	  er	  valgt	  og	  bliver	  derfor	  også	  medlem	  af	  kirke-‐kirkegårds	  og	  præstegårdsudvalget.	  	  
	  

2. Gennemgang	  af	  regnskabsmodellen	  for	  menighedsråd	  v/Erling	  Steen-‐Lund.	  
Formål,	  sted	  og	  art.	  	  
	  

3. Behandling	  af	  ansøgning	  fra	  Kulturforeningen	  AMFI	  Vestsjælland	  som	  søger	  om	  25.000	  kr.	  i	  tilskud	  
til	  et	  solcelleanlæg.	  Ansøgningen	  er	  vedhæftet	  dagsordenen.	  
	  

Erling	  Steen-‐Lund	  undersøger	  om	  det	  er	  muligt	  at	  yde	  kulturforeningen	  et	  lån	  på	  20.000	  kr.	  Hvis	  det	  
er	  muligt,	  ydes	  det.	  Under	  forudsætning	  af	  Provstiudvalgets	  godkendelse.	  	  
Pengene	  tages	  af	  lejeindtægten	  fra	  grusgraven	  og	  ikke	  ligningsmidler.	  	  

	  
4. Behandling	  af	  forslag	  til	  ”Forretningsorden	  for	  Bregninge-‐Bjergsted	  -‐	  Alleshave	  Menighedsråd”	  

v/Jens.	  Forslaget	  fremsendes	  inden	  menighedsrådsmødet.	  

	  
Forretningsorden	  for	  Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  menighedsråd	  godkendes.	  	  
	  

	  
5. Orientering	  om	  ”regnskabet”	  for	  Ellebogruppen.	  Kort	  orientering	  om	  Ellebogruppen	  	  

v/Birgit	  og	  Christina.	  Regnskabet	  er	  vedhæftet	  til	  orientering.	  

	  
Ellebogruppen	  opfordres	  til	  at	  sende	  en	  ansøgning	  om	  en	  forøgelse	  af	  rådighedsbeløbet.	  	  



	  

6. Siden	  sidst,	  herunder:	  
• Møder	  og	  gudstjenester	  

Fastelavn	  og	  Kyndelmisse.	  	  

• Kursus	  for	  menighedsråd	  i	  Ubby	  Forsamlingshus	  den	  26.	  januar	  2013.	  
Godt	  kursus.	  	  

• Kursus	  for	  regnskabsfører	  og	  kasserer	  31.01.2013.	  

Godt	  kursus,	  godt	  at	  provstiet	  hyrer	  en	  konsulent.	  	  
• Årsmøde	  i	  Menighedsplejen	  Kalundborg	  Provsti	  den	  20.02.2013.	  

	  

7. Orientering	  om	  ”Lov	  om	  ændring	  af	  Menighedsråd”	  v/Jens.	  
	  
En	  gennemgang	  af	  forslag	  til	  ændringer	  af	  Menighedsrådsloven.	  	  

	  
8. Med	  udgangspunkt	  i	  en	  artikel	  i	  Kristeligt	  Dagblad	  om	  sorggrupper	  for	  ældre,	  ønsker	  Erling	  en	  

drøftelse	  af	  hvad	  vi	  gør/eventuelt	  kan	  gøre	  når	  en	  ægtefælle	  bliver	  alene	  efter	  et	  langt	  samliv.	  

	  
Så	  snart	  præsten	  har	  fuldført	  sin	  sjælesorgsuddannelse,	  kigges	  der	  nærmere	  på	  bla.	  sorggrupper.	  

	  
9. Med	  udgangspunkt	  i	  en	  artikel	  i	  Menighedsrådenes	  Blad	  om	  akutjob,	  ønsker	  Erling	  en	  drøftelse	  af	  

hvad	  menighedsrådet	  eventuelt	  kan	  gøre	  for	  at	  være	  med	  til	  at	  skaffe	  akutjob	  og	  altså	  hjælpe	  

ledige,	  der	  mister	  dagpengeretten,	  med	  at	  komme	  ind	  på	  arbejdsmarkedet.	  	  
	  
Kontaktpersonen	  tager	  det	  med	  på	  personalemødet	  i	  marts	  måned.	  	  

	  
10. Meddelelser/orientering:	  	  

• Formanden:	  

o Tilmelding	  til	  Stiftsdag	  den	  17.	  marts	  2013	  i	  Roskilde.	  
o Årsbudget	  2013	  godkendt	  17.12.2012	  er	  modtaget	  fra	  Provstiet.	  

Årsbudgettet	  sendes	  til	  Ruth	  Lundgaard	  

o Ansøgning	  til	  provstiet	  om	  hensætning	  af	  200.000	  kr.	  er	  ændret	  til	  250.000	  kr.	  
o Plankalender/minihåndbog	  er	  kommet/udleveres.	  
o Møde	  i	  Finderup	  den	  27.02.2013	  for	  formand	  og	  kontaktperson.	  

Jens	  og	  Kirsten	  deltager	  
o Fortsat	  medlemskab	  af	  Hospicegården	  Filadelfia	  Støtteforeningen?	  

Ja.	  	  

• Præsten	  
Hjemmeside	  tænger	  måske	  til	  en	  opdatering.	  Viggo	  inviteres	  til	  et	  møde	  med	  forslag	  til	  evt.	  
ændringer.	  

Kollektpenge,	  hvordan	  indbetales	  de,	  når	  de	  ofte	  kun	  er	  i	  småmønter?	  Birgit	  undersøger.	  	  
Kalundborg	  Forsyning:	  kontaktperson	  Tine	  Sørensen.	  	  
Betaling	  for	  kursus	  til	  præsten	  bevilget,	  800	  kr.	  

Erling	  finder	  ud	  af	  om	  det	  er	  muligt	  at	  indkøbe	  projektor	  og	  skærm,	  og	  fra	  hvilken	  konto	  det	  
kan	  tages	  fra.	  	  	  

• Kontaktpersonen	  

Deltager	  i	  IT-‐kursus	  den	  12.	  marts.	  	  
• Kirkeværge	  Bregninge	  
• Kirkeværge	  Bjergsted	  



Tekst	  om	  russergravstedet	  fremstilles,	  Knud	  kigger	  på	  det.	  	  

• Kirkeværge	  Alleshave	  
• Kassereren	  

Regnskabsinstruks	  udarbejdes	  

Peter,	  Jens	  og	  Erling	  holder	  møde.	  	  
Erling	  undersøger	  om	  det	  er	  muligt	  at	  udstyre	  ansatte	  og	  præst	  med	  et	  dankort.	  	  

• Kirke-‐	  kirkegårds-‐	  og	  præstegårdsudvalget	  

Hvor	  mange	  vedtægter	  skal	  der	  være?	  En	  for	  kirkegård	  og	  en	  for	  præstegård?	  	  
• Aktivitetsudvalget	  

Har	  haft	  sit	  første	  møde	  og	  har	  foretaget	  en	  brainstorming.	  Flere	  ideer	  undersøges.	  	  

Forårskoncert	  den	  20.	  april	  kl.15.00	  i	  Bjergsted	  kirke.	  Saxofonkvartetten.	  	  
• Børne-‐	  og	  ungeudvalget	  
• Energiudvalget	  

Flemming	  Morsing	  og	  Knud	  Jensen	  fremlægger.	  	  
Konsulentens	  prisforslag:	  jordvarme	  200.000	  kr.	  i	  forhold	  tilbuddene	  fra	  entreprenør	  som	  er	  
på	  250.000	  kr.	  	  

Viskinge-‐Aunsø	  kontaktes	  vedr.	  forstatsvinduer	  og	  tilbud	  indhentes.	  Kirkeværgen	  for	  
Bregninge	  kirke	  har	  den	  opgave.	  	  

Mht.	  præstegården:	  Der	  arbejdes	  videre	  med	  et	  jordvarmeanlæg.	  	  
Varmforbruget	  i	  nr.	  20	  undersøges	  

• Andet?	  

	  
11. Nyt	  fra	  medarbejderne.	  

Førstehjælpskursus	  den	  3.	  og	  den	  10.	  april	  om	  aftenen.	  	  

Gias	  er	  ved	  at	  komme	  på	  plads.	  	  
Kirkesyn	  i	  april,	  i	  stedet	  for	  maj-‐juni?	  Aftales	  på	  næste	  møde.	  	  
	  

12. Eventuelt.	  Næste	  MR-‐møde	  er	  onsdag,	  den	  20.	  marts	  2013.	  
Ruth	  Lundgaard	  og	  Erling	  Steen-‐Lund	  melder	  afbud	  
	  

13. Lukket	  møde	  jævnfør	  menighedsrådslovens	  §	  23.	  
	  
	  

Venlig	  hilsen	  
	  
Jens	  Bendix	  Nielsen	  

Formand	  
	  


