
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 25.11.2020 kl. 19.00. 
Holdes via web. Formanden sender 
invitation til mødet. 

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem  Anni Vognstoft, Christina 
Morsing, Annette Lambæk Kjærgaard, Kirsten Øriis Bjerrum, 
Marit Dorthe Augusta Laursen, Per Mogens Kristiansen, 
medarbejderrepræsentant Jette Sørensen. 
 
Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder Hans-Erik 
Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner Christiansen. 
 

 
 
Fra punkt: 20. 
 
Til punkt: 30.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Anni Vognstoft 
Afbud: Pga. tekniske problemer var Mogens fraværende Referent: Christina Morsing 
Til stede: Øvrige indkaldte og Rikke Løbner Christiansen  

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

20. Menighedsrådet skal i løbet af det kommende halve år have 
gennemgået og godkendt følgende: 
• Vedtægt for kassereren 
• Vedtægt for kirkeværgen 
• Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalget 
• Vedtægt for kontaktpersonen 
• Vedtægt for sekretæren 
• Forretningsorden for menighedsrådet 
De anførte vedtægter og forretningsorden udsendes inden 
mødet.  
 
Det foreslås, at kassereren, kirkeværgen, KKP-udvalget, 
kontaktpersonen og sekretæren har ansvaret for at 
fremlægge de respektive vedtægter til menighedsrådets 
godkendelse. Formanden sørger for fremlæggelse af 
forretningsordenen til menighedsrådets godkendelse – den 
skal godkendes på 2 møder.  
 
Af hensyn til at ansøgningen om kassererens kiggeadgang til 
menighedsrådets konti, hvor vedtægten for kassereren skal 
vedlægges, skal vedtægten for kassereren behandles med 
henblik på godkendelse på dette møde. Formanden 
fremlægger vedtægten. 
 

Det foreslået blev godkendt. 
Første godkendelse finder 
sted på næste møde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt.  

21. Menighedsrådet skal drøfte eventuel nedsættelse af øvrige 
udvalg, som vurderes nødvendige. MR kan dog til en hver tid 
beslutte at nedsætte et udvalg, og disse udvalg kan eventuelt 

Aktivitetsudvalg: Kirsten, 
Dominik og Christina 



suppleres med personer uden for MR. MR har i sidste 
valgperiode blandt andet haft følgende udvalg: 
• Aktivitetsudvalg 
• Børne- og ungeudvalg 
• Lapidarieudvalg  
• Lønforhandlingsudvalg 
• Studieturudvalg 

 

Børne- og ungeudvalget: Anni, 
Anne Hjerrild og Christina 
Lønforhandlingsudvalg: Jens, 
Dorthe og Annette.  
 
De sidste to udvalg bliver 
oprettet når/hvis det bliver 
nødvendigt.  

22. Hvordan vil MR i denne valgperiode fremelske/forholde sig 
til/bearbejde nye ideer og visioner for menighedsrådets 
arbejde i pastoratet, herunder sikre at MR også får den gode 
samtale om den kristne tro (det sidste jævnfør provstens 
tidligere udmelding)? En drøftelse ved alle. 
 

Punktet ”nye ideer og 
visioner” vil være et punkt på 
dagsorden en gang i kvartalet.  
”Den gode samtale” vil 
forsøges at tages ind i 
indledningen.  

23. Nyt fra medarbejderne. 
 

Se pkt. 27 

24. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Adventskoncerten  
b) Julegudstjenesterne 
c) Nytårsgudstjenesten 

 

a) En god aften, godt at den 
blev gennemført når man ser 
hvordan resten af december 
måned gik 
b) og c) Dejligt at vi var så 
forudseende at vi fra starten 
af havde planlagt 
udendørsgudstjenester. Der 
har været rigtig god respons 
på både form og indhold.  

 Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/status 
med videre: 
 

 

25. Formanden: 
a) Provstiets årshjul vedr. budget og regnskab udsendes 

inden mødet. 
b) Stiftsbladet er bestilt til MR. Håber i har modtaget det? 
c) Honorar udbetalt til menighedsrådets bygningskyndige. 
d) Provstiet anmoder om oversigt over konstituering/-

adresser med videre. Dette er afsendt. 
e) Hilsen fra Materialebanken om sjælesorg. 
f) Provstiet har godkendt den ønskede regulering af 

kirkegården i Bjergsted. Udsendes inden mødet. 
g) Valg til RAS-bestyrelsen er udsat til den 13. april 2021. 

 

Orientering.  
 
h) Provstiet er søgt om at få 
lov til at overføre restbeløbet 
fra kalkning af Bregninge kirke 
til regnskab 2021. 

26. Præsten: 
 
 

a) Der forsøges at finde en 
liturgi på de korte 
gudstjenester, som kan 
rumme alles behov. 
b) Konfirmanderne har fået 
hjemmeopgaver, som skal 
løses mens de er hjemsendt. 
Indtil videre holdes der fast i 



de planlagte 
konfirmationsdatoer.  

27. Kontaktpersonen: 
 
 

Man følger provstiets 
takstblad for kirkegården og 
brug af kirkens lokaler, og 
præsten ikke medvirker.  
Det sidste sker meget 
sjældent.  

28. Kassereren: 
a) Der skal udarbejdes en ny regnskabsinstruks 2020. 

Kassereren vil udfylde bilagene til regnskabsinstruksen 
og efterfølgende anmode om nødvendige underskrifter. 

b) Regnskabsføreren vil ansøge banken om kiggeadgang når 
hun har modtaget de nødvendige bilag, herunder 
vedtægten for kassereren. 
 

a) Lønforhandlingsudvalget 
ser på den nye 
regnskabsinstruks og 
fremlægger den for rådet.   
c) Kassereren taler med 
regnskabsføreren om en 
procedure vedr. gravsteds 
debitorer.  
d) Regnskab 2020 ser positivt 
ud men året er endnu ikke 
færdig-opgjort.  
 
 

29. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget: 
a) Bregninge kirke: 

 
b) Sognehuset: 

 
c) Præstegården: 

 
d) Præsteskove 

1) Fældning og genplantning? 
 

 
e) Bjergsted kirke:  

1) Vandbrud? 
 

f) Alleshave kirke:  
1. Den indvendige kalkning? 
2. Ny låge? 

 
g) Andet? 
 
 

Der indkaldes til møde i KKP-
udvalget så snart det er muligt 
mødes fysisk.  
 
a) De løse teglsten er lagt fast 
igen.  
 
d) Kirkeværge kontakter Peter 
træmand.  
 
e) Heldigvis var det ikke et 
brud på rørene på 
kirkegården. Defekt ventil og 
haner. Rørene på kirkegården 
er lavet af jern, så hvis der 
sker et brud, bliver det en dyr 
affære.  
 
f) 1. Kirkeværge kontakter 
Peter murer.  
2. Den er kommet op.  
 
 

30. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 17. februar 2021 ved 
Christina Morsing. 
 

Vi håber at næste møde kan 
blive i sognehuset  



 
 
Alleshave, den 16. januar 2020 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 

 
 
 
 

  

   
   

 
 

Anni Vognstoft 

 

Annette Lambæk Kjærgaard 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 

Jens Bendix Nielsen 


