
Bregninge-Bjergsted-Alleshave 
Menighedsråd 
     Bjergsted, den 6.nov. 2013 
 
 
 
Referat fra MR-møde 30.10.2013 
 

1 Salmesang og snak om diakoni –  Jens bestiller 5 stk. at nyudkommet oplæg. 
2 Behandling af revisionsprotokollat  af 6.9.2013. Der er noget teknisk bogføring 

som bringes på plads ved kasseeftersyn . MR skal bevidne, at der ikke er 
besvigelser. 
Skal der laves intern kontrol? Erling ser på, hvad vi kan gøre som minimum for at 
modvirke besvigelser. 
 
 

3 Vi er beskåret med kr. 100.000 og fået en driftsramme på kr. 2.289.016 + en 
anlægsramme på kr. 150.000.  Erling gennemgik og tilretter inden afsendelse til 
provstiet 15.11.2013.  

4 A – fællesmødet 19.9.2013 Oplæg af Anita var fint og kunne måske bruges som 
baggrund for en diskussion på et senere møde. Næste møde 27.3.2014. 
Til januar må de 3 formænd udvælge emner af foredraget . 
B – Der var ca. 25 personer til menighedsmødet. Et godt arrangement. Vi gentager 
mødet i samme regi næste år i forbindelse med Høstgudstjenesten. 
 

5 A – formanden 
6 1. Arbejdstilsynet har meddelt fristforlængelse på påbuddet til Alleshave. 

2. Jens undersøger kode til den grafiske værktøjskasse. 
3. Den digitale postkasse kan bruges som postkasse til E-post. 
4. Lønstatistik til brug for lønforhandling. 
5. Fra formandsmødet  30.9.2013 var der orientering om syn, momskursus, kursus 
for MR og præster (over 3 lørdage). Leif Jensen om opmåling af kirkegårde. 
6. Kirkelukning, kirkeforskning.. 
7. Jørgen Noe formand, Også orientering om øvrige valgte. 
8. Minihåndbogen – Jens bestiller 6 stk. 
9. Det psykiske arbejdsmiljø ligner det øvrige arbejdsmarked. Lidt om 
arbejdspladsvurdering i 2014 Det skal Kirsten se på. 
 
B – præsten 
Der vil blive en erfagruppe (præster i provstiet). Orientering om arrangementer 
6.11. og 13.11.  
Også en snak om Tine eller anden person skal være der. Ønske om en madmor i 
Sognehuset. Der skal ses på lovliggørelse af køkken. Der kunne opstartes en 
frivilliggruppe til støtte ved arrangementer. 
Erling ser på lønforhold i forhold til medhjælp. MR kan hjælpe ved arrangementer. 
Ruth meldte sig til næste arrangement. 
 



C. Kontaktperson beklagede at være bagud med arbejdet i Kirkesys grundet dårlig 
skulder mv. Kirkesys/kirkeweb koster 650/kvt. – 400 md. Men der laves aftale for 
et år + en opsigelsesfrist (Christina). 
D er var orientering om forløbet mht. Maia. Der skrives til Maia, at hun skal 
aflevere sygemelding og sygeperiode forlænges til 1.1. Kirsten skriver til Maia. 
Kirsten bestiller også en bårebuket til bisættelsen af Maias mand. 
 
D Der er fældet lidt træer, som stormen væltede, og der er gået et par ruder. 
Asketræ i Ellehaven. Gravstedsfornyelser -  Knud taler med jurist i Stiftet  En 
besigtigelse m/entreprenør af kalkning på Bjergsted kirke. Der sættes hagn ved 
branddam kr. 11.000. 
 
E. Katafalk   bestilles ca. kr. 13.000 + moms Graver får besked af Henrik om 
indkøb. 
 
F. Alle bilag skal attesteres med nr., art og formål. Timesedler til brug for 
aflønning. Der er afklaring på Mie og Evas løn. 
 
G.  
 
H. Der skal findes dato for næste møde. 
 
I Kirke på vej-kursus (Christina, Anne og Henrik). Det havde været et spændende 
kursus. 
 

6.  Jens Peter bad os huske Allehelgensdag. 
 

7.  Vi skal have undersøgt   mht. kørselsgodtgørelse – Kirsten snakker med Jan 
Østergaard – så må punktet op igen også på fællesmødet. 

 
8. Vi skulle overveje at melde os ind i Kalundborg Menighedspleje. 

Indsamlingsformål tages op til overvejelse. Gennemgang af hvad vi gør for 
nuværende. 

9. Næste møde 28. nov. 2013. 
10. Gudtjenester på hverdage, Ellebojul 11.12 

 
 
Kirsten Jørgensen 
6.11.2013 
 
Beklager den grimme margen, men mit skriveprogram drillede. 
 


