
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 17. marts 2021 kl. 19.00 
i Sognehuset Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

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

 
 
Fra punkt: 43. 
 
Til punkt: 57.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Annette Lambæk 
Kjærgaard 

Afbud/ fraværende pga. restriktioner: Lonni Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle andre  

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

43. Fremlæggelse med henblik på godkendelse af årsregnskab 
2020 ved kasserer og regnskabsfører. Årsregnskabet er 
udsendt. Årsregnskabet skal være afleveret i 
økonomiportalen senest 1. april 2021. 
 

Overskud, det skyldes nok 
også det sene provstesyn og 
corona-situationen. 
Bregninge-Bjergsted-
Alleshave sogns 
menighedsråd, cvr nr. 
17458817, regnskab 2020, 
afleveret den 17.3 2021 kl. 
19.17 

44. Fremlæggelse med henblik på godkendelse af 
”Regnskabsinstruks version 2020” ved formanden og 
kassereren. Regnskabsinstruksen udsendes inden mødet. 
 

 Der er et max 
rådighedsbeløb. Der bliver et 
pkt. på hvert 
menighedsrådsmøde, hvor vi 
godkender køb over 3000 kr.  
Akut indgriben kan bevilges på 
efterbevilling.  
Giver et bedre overblik for 
kassereren.  
Godkendt.  

45. Menighedsrådet skal beslutte procedure for udarbejdelse af 
budget for regnskabsåret 2022. Det foreløbige budget skal 
afleveres i økonomiportalen senest den 15. maj 2021. 
 

Jens, Lonni og Dorthe mødes. 
Ønsker fra graverne indhentes 
af Annette.  
Jens indkalder  



46. Fremlæggelse med henblik på 2. godkendelse af 
”Forretningsorden for menighedsrådet” ved formanden. 
Forretningsordenen blev udsendt forud for det sidste MR-
møde. 
 

2. godkendelse af hele rådet 

47. Menighedsrådet skal tage stilling til om varmepumpen i 
Bjergsted Kirke skal repareres eller udskiftes på grundlag af 
de indhentede tilbud. Tilbuddene er udsendt. Sagen 
fremlægges af kirkeværgen. 
 

Beslutningen er en reparation 
af den nuværende 
varmepumpe.  

48. Menighedsrådet skal beslutte datoer for de ordinære 
kirkesyn i henholdsvis Alleshave/Bjergsted (1 dag) og i 
Bregninge (1 dag). Synene lægges så vidt muligt i april dog 
senest primo maj. Formanden afstemmer muligheder med 
den bygningskyndige. 

21.4: Bregninge inkl. 
præstegården 
23.4: Alleshave og Bjergsted 

49. Nye ideer og visioner for menighedsrådsarbejdet. Vi har 
besluttet at have emnet på dagsordenen én gang hvert 
kvartal, men hvordan griber vi det an? Fremlæggelse ved 
formanden. 

Visionsplanen uddelt til 
inspiration. Nye ideer skal 
afstemmes med de kræfter, 
der er til rådighed.  
To går sammen og 
fremlægger en ide eller to på 
mødet i maj.  

50. Nyt fra medarbejderne. 
 

Stenhuggeren rekvireres til 
flytning af gravsten  
Ny rensebrønd til nr. 20. 
Kirsten kontakter Bjarne.  
Rep. til opvaskemaskinen i 
sognehuset. Kirsten 
kontakter.  

51. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Generelt om gudstjenesterne. 

 

Gik godt med Josefines 
gudstjeneste.  

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

 

52. Formanden: 
a) Formandsmøde VA/FS/BBA er foreløbig udsat til den 15. 

april 2021. 
b) Det fælles MR-møde den 25. marts i Sognehuset er 

aflyst. 
c) Udmelding om antal deltagere ved MR-møder. 
d) Samvirket – menighedsråd og præst. 
e) Provstiet har godkendt overførsel af overskydende 

anlægsmidler fra kalkning af Bregninge kirke. 
f) Bibelselskabet har udsendt ”Bibelen og verden. 
g) Sådan kan MR bruge kirkestatistikken. 
h) Online kursus i Grøn omstilling den 25. marts 2021 kl. 

16.00. 
i) Fastsættelse af ind- og udlånsrente i Stiftet 2022. 

 
 
 
 
 
 
d) Der arbejdes på en dåbs-
kampagne i sognet og 
provstiet når kirken åbnes lidt 
mere op 
 
 
h) Jette logger sig på 
 



j) Nyt fra materialebanken. 
k) Vejledning til budgetskema. 
l) Håndbog udsendt til alle kontaktpersoner. 
m) GPDR: Personale, standardmeddelelse og nyhedsbreve. 
n) Tiden løber – også fra DAP. 
o) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden. 
p) Flere må samles udendørs til foreningsaktivitet. 
q) Oticon 
r) Hilsen fra Nordea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation fra MR- 
Christina sender hendes og 
Annettes til Nordea 

53. Præsten: 
a) Betaling af ekstern musik som medvirker ved 

gudstjenester. 
b) Påsken 2021? 
 
 

a) Flyttet til det lukket møde 
b) Som tingene er nu bliver 
det en påske med 
gudstjenester på 30 min. 
Palmesøndag bliver for børn. 
Se mail ang. Skærtorsdag. 
Tilmelding til 2. påskedag via 
hjemmesiden.     
Påskedugen vil ligge i 
Bregninge hele påskeugen. 
Kirken er åben fra 8-15 
Menighed møder menighed: 
Kr. Helsinge-Drøsselbjerg-
Reersø vil gerne komme den 
25.4, vi ser tiden an mht. antal 
og forplejning.  

54. Kontaktpersonen: 
a) Medarbejdermøde den 17. marts 2021. 
 
 

Godt møde.  
Nyt møde den 29.10 

55. Kassereren: 
 
 

 

56. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget: 
1. Bregninge kirke: 

 
2. Sognehuset: 

• Internet virker fortsat ikke, hvad gør vi? 
• Projektoren? 
 

 
3. Præstegården: 

• Præstegårdsprojektet. Bilag udsendes inden mødet. 
 

 
4. Præsteskove 

Første møde 16.3. Anni 
genvalgt som formand. 
Referatet udsendes når det er 
skrevet.  
 
2. Tilbuddet fra IT-bilen 
accepteres. Christina 
kontakter IT-bilen   
 
 
Mogens og Kirsten indhenter 
tilbud.  
 
 



• Fældning og genplantning – økonomisk oversigt 
udsendt af kirkeværgen. 

 
 

5. Bjergsted kirke:  
• Modtaget regning fra vandbrud i december. 

 
6. Alleshave kirke:  

 
 

7. Andet? 
 
 

Kirsten kontakter Klaus med 
nogle opfølgende spg.  
 
 
 
OBS på vandrørene i 
Bjergsted. Kikkes på ved 
synet.  
 
 
 
 
 
 
 

57. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 20. april 2021 ved 
Kirsten Øriis Bjerrum. 
 

 

 
 
Alleshave, den 13. marts 2021 
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 


