
Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  
Menighedsråd	  
	  

Alleshave,	  den	  16.	  august	  2013	  	  
	  

Til	  medlemmer	  af	  Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  menighedsråd,	  medarbejderrepræsentant	  Jens	  Peter	  
Jensen	  og	  regnskabsfører	  Peter	  Rønholt.	  
	  
Hermed	  indkaldes	  til	  menighedsrådsmøde	  onsdag,	  den	  21.	  august	  2013	  kl.	  19.00	  i	  Sognehuset.	  
	  
	  
Tilstede:	  Jens	  Bendix	  Nielsen,	  Henrik	  Pedersen,	  Birgit	  Hyldegaard	  Jensen,	  Jens	  Peter	  Jensen,	  Christina	  
Morsing,	  Erling	  Steen-‐Lund,	  Ruth	  Lundgaard,	  Knud	  Jensen,	  Kirsten	  Ravn	  Jørgensen,	  Anni	  Vognstoft	  
	  
Afbud:	  Peter	  Rønholt	  	  
	  

	  
Dagsorden	  åbent	  møde:	  
	  

1. Indledning.	  
	  
	  

2. Behandling	  af	  kvartalsrapport	  for	  april	  kvartal	  ved	  Peter	  Rønholt	  og	  Erling	  Steen	  Lund.	  Peter	  
Rønholt	  udsender	  kvartalsrapporten	  inden	  mødet.	  
	  
Husk	  at	  gøre	  jer	  umage	  med	  at	  attestere	  regningerne	  inden	  I	  sender	  dem	  til	  Erling	  	  
Kvartalsrapport	  godkendt.	  	  
	  

3. Siden	  sidst,	  herunder	  blandt	  andet:	  
a) Møder	  og	  gudstjenester	  generelt.	  
b) Debatmødet	  i	  Osted	  den	  20.	  august	  2013	  om	  den	  nye	  styringsstruktur!	  
c) Andet?	  

	  
	  

4. Meddelelser/orientering/godkendelse	  med	  videre:	  
	  
a) Formanden:	  

• Provstiudvalget	  holder	  budgetsamråd	  i	  Ubby	  den	  26.	  august	  kl.	  18.30	  jævnfør	  udsendt	  
dagsorden.	  Erling	  og	  Jens	  deltager.	  

• Valg	  af	  medlemmer	  til	  Provstiudvalget	  den	  26.	  august	  2013	  i	  Ubby	  kl.	  20.00	  jævnfør	  
tidligere	  udsendt	  indbydelse/dagsorden.	  
Opfordring	  til	  at	  møde	  op	  til	  dette	  møde.	  	  

• Debatmøde	  i	  Ubby	  forsamlingshus	  tirsdag,	  den	  3.	  september	  kl.	  19.30	  –	  22.00	  om	  
folkekirkens	  fremtidige	  styringsstruktur	  jævnfør	  tidligere	  udsendt	  indbydelse.	  
Opfordring	  til	  at	  møde	  op.	  	  

• Orientering	  om	  Bibelselskabets	  udgivelser.	  
• Orientering	  fra	  Skovdyrkerforeningen.	  



• Gørtler	  &Metalsliberi	  tilbyder	  oppudsning/renovering	  af	  kirkekroner.	  
• Orientering	  fra	  gavekortet.dk	  	  

	  
b) Præsten:	  

• Husk	  gudstjeneste	  på	  Vesterlyng,	  den	  22.8	  kl.	  19.00	  
• Aftengudstjeneste	  i	  Alleshave	  kirke	  søndag	  den	  25.8	  kl.	  19.00,	  Elisa	  Hauerbach	  

prædiker.	  Et	  lille	  glas	  bagefter	  
• Mange	  konfirmander,	  ekstra	  hjælp	  til	  de	  dage,	  hvor	  jeg	  har	  alle	  samlet.	  Anne	  

Petersen	  må	  meget	  gerne	  være	  den	  hjælp.	  Det	  er	  i	  orden.	  	  
	  
c) Kontaktpersonen,	  herunder	  blandt	  andet:	  

• Orientering	  om	  ansættelse	  af	  medarbejder	  i	  virksomhedspraktik	  fra	  19.08.2013	  til	  den	  
27.11.2013.	  

• Møde	  ang.	  fælles	  takstblad	  med	  Viskinge/	  Aunsø	  og	  Føllenslev/	  Særslev	  d.	  28.8	  
• Ny	  kirkesanger	  i	  Viskinge-‐Aunsø	  og	  deraf	  følgende	  ændringer.	  
• Køb	  af	  microovn	  og	  pandekagepande	  til	  sognehuset	  godkendt	  

	  
d) Kirkeværge	  Bregninge	  og	  Bjergsted,	  herunder	  blandt	  andet:	  

• Godkendelse	  af	  slutregning	  for	  kalkning	  i	  Bjergsted.	  
104.572	  kr.	  	  

• Opfølgning	  vedr.	  Arbejdstilsynets	  påbud	  vedr.	  Bregninge	  kirke.	  
• Godkendelse	  af	  slutregning	  for	  hegning	  mod	  Kalundborgvej	  og	  mod	  Ellebo.	  

44.237,50	  kr.	  	  
• Godkendelse	  af	  slutregning	  for	  hegning	  vest	  for	  Sognehuset	  op	  til	  kirkegården.	  
• Levering	  af	  ny	  låge	  og	  hvad	  med	  den	  gamle?	  

175	  cm.	  høj,	  16.804,63	  kr.	  
• Tilbud	  vedr.	  forsatsrammer	  til	  vinduerne	  i	  Bregninge	  kirke.	  

To	  tilbud:	  116.644	  og	  110.000	  ex.	  Moms.	  Det	  første	  tilbud	  fra	  Rørdam	  godkendes.	  Billede	  
eller	  andet	  ønskes	  til	  videresending	  af	  tilbud	  til	  provsti	  og	  stift.	  	  

• Andet?	  
	  

e) Kirkeværge	  Alleshave:	  
• Opfølgning	  vedr.	  Arbejdstilsynets	  påbud.	  
• Gardin	  for	  vinduet	  bag	  orglet?	  
• Drøftelse	  vedr.	  podiet	  ved	  alteret	  –	  kan	  sikkerheden	  øges	  jævnfør	  det	  seneste	  uheld?	  

Der	  kigges	  på	  det.	  	  
• Andet?	  

	  
f) Kassereren:	  

• Opkrævning	  for	  kirkesangerens	  ekstra	  timer	  i	  Viskinge-‐Aunsø?	  
	  

g) Kirke-‐Kirkegårds-‐	  og	  præstegårdsudvalget,	  herunder	  blandt	  andet:	  
• Pris	  for	  reparation	  af	  rygningen	  på	  præstegården?	  

To	  tilbud:	  17.550	  kr.	  inkl.	  moms	  eller	  40.000	  kr.	  	  
Det	  lave	  tilbud	  accepteres.	  	  
Uvildig	  vurdering	  af	  taget	  på	  præstegården	  foretages.	  Henrik	  Petersen	  tager	  kontakt	  

• Måling	  af	  strømmen	  i	  præstegården?	  



Foretages	  snarest.	  
• Skal	  vi	  indhente	  pris	  på	  udskiftning	  af	  belægningen	  på	  Sognehusets	  parkeringsplads?	  

Tilbud	  indhentes	  
• Opretning	  af	  den	  skæve	  parklampe	  på	  parkeringspladsen?	  

Kommunen	  kontaktes.	  	  
• Hegning	  omkring	  branddammen?	  

To	  tilbud:	  32.130	  ex	  moms	  og	  28.400	  ex.	  moms.	  Iværksættes	  senere	  efter	  nærmere	  
drøftelse.	  	  

• Nyt	  om	  afhentning	  af	  det	  skovede	  asketræ?	  
Inden	  for	  3	  md.	  skulle	  det	  være	  væk.	  

• Andet?	  
	  
	  

h) Aktivitetsudvalget:	  
3	  aftener:	  ”Samtale	  om	  kristendom”.	  6.11,	  26.2,26.3	  
Fængselspræst	  Benny	  Birk	  Mortensen	  16.1.14,	  Sognehuset	  kl.	  19.00	  
	  

i) Børne-‐	  og	  Ungeudvalget:	  
	  
j) Energiudvalget:	  	  
	  

• Har	  haft	  møde	  med	  Raklevsmedene.	  Samlet	  budget	  244.825	  minus	  50.000	  plus	  20.000	  
inkl.	  moms.	  
Vedtaget.	  Ansøgning	  udarbejdes.	  	  

	  
	  

5. Kort	  orientering	  vedr.	  menighedsrådets	  udflugt	  søndag,	  den	  8.	  september	  2013,	  herunder	  
tilmelding	  og	  orientering	  om	  hvem	  som	  er	  indbudt	  til	  udflugten	  ved	  Birgit	  og	  Christina.	  

• Indbudt:	  Menighedsrådsmedlemmer	  med	  ledsagere,	  personale	  med	  ledsagere,	  
Ellebogruppen	  med	  ledsagere,	  den	  byggesagkyndige,	  frivillige	  (Anker	  og	  Anne)	  med	  
ledsagere	  

	  
	  

6. Revideret	  oversigt	  over	  rådets	  medlemmer	  eftersendes	  dagsordenen.	  Eventuelle	  fejl	  i	  
adresse/telefonnummer	  bedes	  korrigeret!	  
	  
	  
	  

7. Generel	  drøftelse	  vedr.	  rengøringen	  i	  kirkerne	  og	  i	  Sognehuset.	  
• Kontaktpersonen	  tager	  en	  snak	  med	  graveren.	  	  

	  
8. Forslag	  fra	  medarbejderne	  til	  ændring	  af	  personalehåndbogen	  ved	  Kirsten.	  Forslaget	  eftersendes	  

dagsordenen	  sammen	  med	  personalehåndbogen.	  
• Tages	  med	  på	  personalemødet	  i	  september	  

	  
	  



9. Der	  ønskes	  forslag	  til	  punkter	  på	  dagsordenen	  til	  fællesmødet	  med	  menighedsrådene	  i	  Viskinge-‐
Aunsø	  og	  Føllenslev-‐Særslev	  torsdag,	  den	  19.	  september	  2013	  i	  Sognehuset	  i	  Bregninge	  kl.	  19.00.	  
Anita	  Hansen	  –	  Engdal	  kommer	  med	  et	  oplæg	  til	  menighedsrådsarbejde.	  	  
	  

10. Kort	  drøftelse	  af	  ramme/indhold	  for	  menighedsmødet	  i	  Sognehuset	  efter	  gudstjenesten	  den	  29.	  
september	  2013.	  

	  
• Frokost	  sørger	  Christina	  for.	  	  
• Jens,	  Kirsten,	  Erling,	  Christina	  oplæg	  
• Jens	  og	  Christina	  udarbejder	  dagsorden	  

	  
	  

11. Nyt	  fra	  medarbejderne	  v/Jens	  Peter.	  
	  
	  

12. Næste	  menighedsrådsmøde	  er	  den	  18.	  september	  2013	  kl.	  19.00,	  hvor	  vi	  får	  besøg	  af	  Dan	  Bisp	  fra	  
Kulturforeningen/AMFI-‐Vestsjælland.	  

	  
	  

13. Eventuelt.	  
• Kirkesys	  er	  købt	  af	  Kirkeweb	  

	  
	  

Dagsorden	  lukket	  møde:	  
	  

1. Manglende	  betaling	  af	  gravsteder.	  	  Materiale	  fra	  graveren	  vedhæftes	  dagsordenen	  til	  orientering.	  
	  
	  

Venlig	  hilsen	  
Jens	  Bendix	  Nielsen	  
Menighedsrådsformand	  


