
Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  
Menighedsråd	  
	  

Alleshave,	  den	  22.	  november	  2013	  
	  

Til	  medlemmer	  af	  Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  Menighedsråd	  og	  medarbejderrepræsentant	  Jens	  Peter	  
Jensen.	  
	  
Hermed	  indkaldes	  til	  ordinært	  menighedsrådsmøde	  torsdag,	  den	  28.	  november	  2013	  kl.	  19.00	  i	  
Sognehuset.	  
	  
Tilstede:	  Jens	  Bendix	  Nielsen,	  Birgit	  Hyldgaard	  Jensen,	  Knud	  Jensen,	  Erling	  Steen-‐Lund,	  Anni	  Vognstoft,	  
Henrik	  Pedersen,	  Christina	  Morsing	  
	  
Suppleant	  indkaldt:	  Bente	  Winkler	   	  
	  
Afbud:	  Ruth	  Lundgaard,	  Kirsten	  Ravn	  Jørgensen,	  Jens	  Peter	  Jensen,	  Henrik	  Linde	  
	  
	  
Dagsorden	  åbent	  møde:	  
	  

1. Indledning.	  
Sang	  ”Blomstre	  som	  en	  rosengård”	  
	   	  
	  

2. Valg	  af	  formand	  og	  næstformand	  ved	  hemmelig	  afstemning	  i	  henhold	  til	  menighedrådslovens	  §	  9.	  
Formand:	  7	  stemmer	  på	  Jens	  Bendix	  og	  1	  blank.	  
Næstformand:	  8	  stemmer	  på	  Kirsten	  Ravn	  Jørgensen	  
	  
	  

3. Valg	  af	  enkeltmandsposter	  i	  henhold	  til	  menighedrådslovens	  §	  10,	  herunder:	  
a) Kirkeværge	  Bregninge:	  Knud	  Jensen	  
b) Kirkeværge	  Bjergsted:	  Knud	  Jensen	  
c) Kirkeværge	  Alleshave:	  Ruth	  Lundgaard	  
d) Kasserer:	  Erling	  Steen-‐Lund	  
e) Kontaktperson:	  Kirsten	  Ravn	  Jørgensen	  
f) Bygningskyndig:	  Anton	  Bolgan	  (Jens	  sender	  ham	  en	  mail)	  
g) Bemyndiget	  person	  jævnfør	  stk.	  9:	  Erling	  Steen-‐Lund	  

	  
	  

4. Valget	  til	  Kirke-‐	  	  og	  kirkegårdsudvalget	  gælder	  i	  henhold	  til	  menighedrådslovens	  §	  21	  for	  hele	  
valgperioden.	  Da	  udvalget	  skal	  bestå	  af	  mindst	  3	  medlemmer	  jævnfør	  §	  17,	  og	  kirkeværgen	  ikke	  må	  



være	  medlem	  af	  udvalget,	  skal	  der	  vælges	  yderligere	  et	  medlem	  til	  udvalget	  for	  så	  vidt	  angår	  
Bregninge	  og	  Bjergsted.	  
Kirsten	  Ravn	  Jørgensen	  
	  

	  
5. Valg	  til	  de	  særlige	  udvalg:	  

a) Aktivitetsudvalget:	  Erling,	  Christina,	  Jens	  Peter,	  Bente	  Winkler	  
b) Børne-‐	  og	  ungeudvalget:	  Anne,	  Anni,	  Christina	  
c) Energiudvalget:	  Knud	  og	  Flemming	  
d) Lønforhandlingsudvalget,	  herunder	  kompetence.:	  Kirsten,	  Erling,	  Jens.	  Så	  længe	  udvalget	  

består	  af	  kontaktperson,	  formand	  og	  kasserer	  har	  menighedsrådet	  bemyndiget	  udvalget	  til	  
at	  have	  fuld	  kompetence.	  	  

e) Andet?	  
	  

	  
6. Beslutning	  om	  hvor	  menighedsrådets	  ordinære	  møder	  skal	  afholdes	  og	  hvornår	  samt	  hvor	  

dagsordner	  og	  referater	  bekendtgøres	  i	  henhold	  til	  menighedsrådslovens	  §	  22.	  
Dagsorden	  udsendes	  også	  til	  Tine,	  Anette,	  Heidi	  og	  Maia.	  	  
Møderne	  holdes	  i	  Sognehuset,	  Kaldredvej	  22,	  4593	  Eskebjerg	  
Mødes	  som	  udgangspunkt	  en	  gang	  om	  måneden.	  	  
	  
	  

7. Siden	  sidst,	  herunder	  blandt	  andet:	  
a) Gudstjenester	  med	  videre	  generelt.	  	  

God	  adventskoncert	  i	  Bregninge	  kirke	  den	  27.11	  	  
b) Spørgsmål	  til	  kristendom	  den	  6.	  november.	  

Gik	  godt	  men	  fremmødet	  var	  ikke	  stort.	  
c) Menighedsmødet	  den	  13.	  november.	  

Gik	  godt	  men	  fremmødet	  var	  ikke	  stort.	  	  
d) Andet?	  

	  
	  

8. Behandling	  og	  godkendelse	  af	  forslag	  til	  fælles	  satser	  for	  organist-‐	  og	  kirkesangervikarer,	  herunder	  
spørgsmålet	  om	  kørselsgodtgørelse	  ved	  Erling	  og	  Kirsten.	  Punktet	  er	  udsat	  fra	  sidste	  møde.	  
Godkender	  de	  fælles	  satser	  for	  organist-‐	  og	  kirkesangervikarer.	  Der	  køres	  med	  den	  høje	  
kørselsgodtgørelse,	  dog	  kan	  den	  ændres	  til	  den	  lave,	  hvis	  vores	  to	  nabopastorater	  vælger	  dette.	  
Erling	  tager	  kontakt	  til	  Jan	  Østergaard,	  kasserer	  i	  Føllenslev/Særslev.	  	  
	  
	  

9. Meddelelser/orientering/godkendelser	  med	  videre:	  
a) Formanden:	  

1) Invitation	  til	  sogneindsamling.	  
2) Orientering	  om	  konstitution	  af	  provstiudvalget.	  
3) Offentliggørelse	  af	  stiftsrådsvalget.	  

Bodil	  Therkelsen	  sidder	  fra	  Kalundborg	  provsti.	  	  
4) Køb	  af	  abonnement	  på	  ”Kirkeweb.”	  

Sagt	  ja	  til	  to	  års	  abonnement.	  	  
5) Orientering	  om	  menighedsrådets	  digitale	  postkasse.	  
6) Orientering	  om	  ”Lokal	  Kirkeudvikling”	  –	  nye	  netværk	  starter	  op!	  



7) Uddeling	  af	  bestilte	  kalendere.	  
8) Uddeling	  af	  bestilte	  ”Kirken	  af	  levende	  sten.”	  

	  
b) Præsten:	  

	  Aktivitetsplan	  til	  og	  med	  16.	  januar	  2014	  udleveret	  
Ekstra	  musik	  på	  begge	  tjenester	  Juledag	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Præsten	  holder	  fri	  2.	  juledag	  og	  3.	  juledag,	  samt	  ferie	  i	  uge	  2	  
Må	  jeg	  indbyde	  til	  fælles	  sognearbejde	  om	  et	  bryllupstæppe?	  Ja	  
Kaffe	  og	  kage	  den	  16.	  januar?	  Birgit	  
Konfirmationen	  i	  Alleshave	  kirke	  rykket	  en	  søndag	  i	  2015	  og	  2016	  –	  så	  de	  er	  i	  
sammenhæng.	  Godkendt.	  	  
	  

c) Kontaktpersonen:	  
Bregninge	  kirke	  er	  næste	  færdig	  med	  at	  blive	  lagt	  ind	  i	  Brandsoft.	  	  

	  
d) Kirkeværge	  Bregninge	  og	  Bjergsted:	  

1) Provstiudvalget	  har	  videresendt	  ansøgningen	  om	  forsatsvinduer	  til	  Bregninge	  kirke	  
til	  stiftet.	  

2) Erling	  og	  Knud	  har	  møde	  den	  29.11	  med	  mureren	  der	  har	  kalket	  Bjergsted	  
3) Tilladelse	  til	  gravsted	  tilhørende	  BN	  på	  Bregninge	  kirkegård	  givet.	  	  

	  
	  

e) Kirkeværge	  Alleshave:	  
1) Katafalk	  er	  leveret	  –	  Arbejdstilsynets	  påbud	  efterkommet!	  
2) Stormskaden	  på	  kapel	  er	  repareret.	  	  

	  
f) Kasserer:	  

1) Gennemgang	  af	  debitorsaldoliste	  –	  manglende	  betalinger.	  
Menighedsrådet	  skal	  beslutte	  om	  der	  skal	  sættes	  en	  procedure	  i	  gang,	  når	  
debitorlisten	  ligger	  fast.	  	  

2) Udarbejdelse	  af	  regnskabspraksis.	  
	  

g) Kirke-‐kirkegård-‐	  og	  præstegårdsudvalget:	  
Bjarne	  kommer	  med	  tilbud	  på	  parkeringspladsen	  ved	  Sognehuset.	  	  
	  

h) Aktivitetsudvalget:	  Referatet	  fra	  sidste	  møde	  rundsendes.	  	  
	  

i) Børne-‐	  og	  ungeudvalget:	  	  
	  

j) Energiudvalget:	  
1) Provstiet	  har	  godkendt	  jordvarmeanlægget	  –	  ansøgning	  om	  tilladelse	  pågår.	  	  

	  
	  
	  

10. Beslutning	  om	  ”ansættelse”	  af	  medhjælp	  i	  køkkenet	  ved	  arrangementer	  hvor	  der	  serveres	  mad,	  ved	  
aktivitetsudvalget.	  	  
Dorthe	  Laursen	  begynder	  den	  5.12.	  	  
	  



	  
11. Behandling	  og	  godkendelse	  af	  samarbejdsaftale	  med	  Menighedsplejen	  i	  Kalundborg	  Provsti,	  ved	  

Erling.	  Bilag	  eftersendes.	  Dette	  punkt	  er	  jævnfør	  punkt	  8	  på	  sidste	  MR-‐møde.	  Erling	  foreslår,	  at	  der	  
foruden	  medlemskontingent	  på	  600	  kr.	  indbetales	  et	  gavebidrag	  til	  Menighedsplejen	  på	  5.000	  kr.	  
3000	  kr.	  gives	  til	  Menighedsplejens	  julehjælp	  
	  
	  

12. Gennemgang	  af	  menighedsrådets	  regnskab	  pr.	  30.	  september	  2013,	  ved	  Erling.	  
Beløb	  til	  hegnet	  er	  taget	  ud	  af	  driften	  
Det	  ser	  pænt	  ud.	  	  
	  
	  

13. Forslag	  til	  godkendelse	  vedr.	  indsamlingsdag	  for	  brugt	  legetøj	  til	  uddeling	  ved	  juletid,	  ved	  Erling.	  
Tages	  med	  til	  det	  fælles	  aktivitetsudvalg	  –	  forårsarrangement.	  	  
	  

14. Nyt	  fra	  medarbejderne	  v/Jens	  Peter.	  
	  
	  

15. Forslag	  til	  MR-‐møder	  frem	  til	  sommerferien	  i	  2014:	  
a) Onsdag,	  den	  15.	  januar	  	  
b) Onsdag,	  den	  19.	  februar	  flyttes	  til	  den	  27.	  februar	  
c) Onsdag,	  den	  19.	  marts	  (godkendelse	  af	  regnskab	  for	  2013)	  
d) Onsdag,	  den	  23.	  april	  (udarbejde	  budgetforslag)	  flyttes	  til	  den	  30.	  april	  
e) Onsdag,	  den	  21.	  maj	  (godkendelse	  af	  budgetforslag)	  
f) Onsdag,	  den	  18.	  juni	  	  

	  
	  

16. Eventuelt.	  
	  
	  
Lukket	  dagsorden:	  
	  

1. Orientering/drøftelse/beslutning	  vedr.	  oplæg	  fra	  lønforhandlingsudvalget.	  
Udgår	  pga.	  beslutning	  i	  5b	  	  

	  
	  
Venlig	  hilsen	  
	  
	  
Jens	  Bendix	  Nielsen	  
Menighedsrådsformand	  

	  

	  
	  


