
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 20. april 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.  
 
Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder Hans-Erik 
Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner Christiansen. 
 

 
 
Fra punkt: 59. 
 
Til punkt: 72.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Kirsten Øriis Bjerrum 
Afbud: Anni Vognstoft Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle indbudte Kaffe/brød: Man medbringer selv. 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

59. Orientering om ny regnskabsfører. 
 

Merete Ditte Nielsen er den 
nye regnskabsfører 

60. Provstiet er søgt om udsættelse med aflevering af budget 
2022 til MR-mødet den 19. maj 2021. Provstiet har udmeldt 
det foreløbige ligningsbeløb, som ikke er fremskrevet. 
Menighedsrådet skal under dette punkt drøfte mulige 
anlægsønsker til budget 2022 ved kasserer og formand. 
 

Samle div. arbejder og søge 
anlægsmidler til.  
Anlægsønsker- forslag: 
Regulering af Bregninge 
kirkegård, ca. 90.000 kr. 
Tagrende på Bjergsted Kirke, 
73.000 kr. Reetablering af 
plæne på Bjergsted, 40.000. 
Sikring af gravstene, 62.000. 
Maling af jernvinduer på 
Bregninge kirke 30.000. 
Runding på ”den nye 
kirkegård” ved fællesgrav.  
Prioriteres på næste MR-
møde efter kirkesynene.  

61. Provstiet inviterer til budgetkonsultation følgende datoer: 
25. maj, 2. 8. og 9. juni samt 10. og 11. august – alle dage 
16.00 – 18.00. Som minimum bør formand og kasserer 
deltage, men hele menighedsrådet kan principielt deltage. 
MR skal ønske en dato/klokkeslæt for konsultation, som skal 
meddeles provstiet senest den 11. maj ved formanden. 
 

 Ønsker herfra: 25.5 og 2.6 kl. 
16.00 

62. Fremlæggelse med henblik på godkendelse af vedtægt for 
Kirke- og kirkegårdsudvalget. Vedtægten har været 

Godkendt 



gennemgået af KKP-udvalget. Vedtægten fremlægges af 
formanden. Vedtægten udsendes inden mødet. 
 

63. Provstiet har besluttet at formand, kirkeværge, 
kontaktperson og valgt kasserer kan vælge at få udbetalt 
telefonpenge med i alt kr. 150,- pr måned. Menighedsrådet 
skal træffe beslutning om der skal udbetale telefonpenge. 
Punktet fremlægges af formanden. 
 

Besluttet 

64. Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
a) Tilbud fra kloakmesteren af 21.03.21 vedr. Kaldredvej 20. 
b) Kort over Bjergsted Kirkegård 20.04.21, Kisten Lund 

Andersen 
 

A) Godkendt 
b) Godkendt 

65. Nyt fra medarbejderne. 
 

Indhentning af tilbud på 
minilaster. 
Maskiner til service.  
Måske mand i jobprøvning på 
Bregninge kirke. Han har 
samtale med Tine på torsdag.  
Jette har deltaget i 
kirkegårdskonference og i 
webinar om Grøn kirke  

66. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Generelt om gudstjenesterne. 
b) Påskens gudstjenester. 
c) Budgetmøde afholdt af regnskabsfører, kasserer og 

formand den 6. april i Sognehuset. 
 

Påsken gik godt.  

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

 

67. Formanden: 
a) Søren Lykke, Holbæk tilbyder dronebilleder og dronefilm. 
b) Kirkesyn i Bregninge den 21. april kl. 9.00 ved 

præstegården. 
c) Kirkesyn i Alleshave og Bjergsted den 23. april som 

begynder i Alleshave kl. 9.00. 
d) Hilsen fra Materialebanken – de syv dødssynder. 
e) Mulighed for klage over historiske vurderinger. 
f) Meddelelse fra Danmarks statistik om indberetning til 

hugst og skovarealer. 
g) Casper Christensen tilbyder ny kistevogn/katafalk. 
h) Generalforsamling i menighedsrådsforeningen afholdes i 

Ubby den 10. maj kl. 18.30. 
i) Valg af bestyrelse til RAS udsat endnu en gang. 
j) Formanden har godkendt at vedtægten for RAS fra 2020 

gælder indtil en ny bestyrelse er blevet valgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



k) Nyhedsbrev fra bygge- og anlægsgruppen vedr. 
borebiller. 

l) Egelind og Khader gæster Kirkens Forum i efteråret. 
m) Forsikringsbidrag for de lokale kasser udmeldt for 2022. 
n) Vejledning om webtilgængelighed. 
o) Grundtone trio tilbyder koncert. 
p) Foredrag om: ”Jeg slog min far ihjel.” 
q) Lempelser af gudstjenester og kirkelige handlinger på 

vej. 
r) Søg støtte til kurser og efteruddannelse. 
s) Webinar om ”Vejen til forhandlingsretten.” 
t) Formandsmøde udsat til den 24.8 

 

 
 
 
n) Vi opfylder de fleste krav. 
Webmaster skal bruge ca. 4 
timer på vores klippekort til at 
gøre det sidste.  
 

68. Præsten: 
 
 

Menighed møder menighed 
den 25.4 i Bjergsted. 
Fortsætter med ”corona-
nadver” frem til 
sommerferien.  
7 har fastholdt konfirmation i 
foråret. 17 flytter.  
Nye retningslinjer. Christina 
skriver ud når de er kommet.    

69. Kontaktpersonen: 
a) Status vedr. den opslåede gravermedhjælperstilling. 
b) Orientering om henvendelse fra Jobcentret. 
c) Status vedr. Falck Healthcare. 
 

a) Kalundborg Nyt og Jobnet. 
Frist den 23. april. Annette og 
Tine mødes den 4.5 og kigger 
på ansøgninger.  
b) Se pkt. 65 
c) Opsigelse af abonnement  
gælder først fra 1.5 2022. 
Annette søger efter et 
alternativ 

70. Kassereren: 
a) Gennemgang af menighedsrådets udgifter til telefon. 

 

Arbejder/indkøb skal ses af 
MR når de er over 3000 kr.  
Husk kvittering når I køber i 
Eskebjerg Brugs 
Der skal kigges på vores 
telefonaftaler. Dorthe og 
Christina snakker sammen.  

71. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder referat 
fra KKP-udvalgets møde den 16. marts 2021. 
 
1. Bregninge kirke: 

a) Kirkegårdsmuren 
 

2. Sognehuset: 
a) Internet virker igen. 
b) Ny projektor. 
 

 

1. Kigges på ved syn 
 
3. Bunker knust. Plantning af 
nye træer. (red. 500 
birketræer plantet i de to 
skove den 21.4.21) 
 
 
 



3. Præstegården: 
 
 

4. Præsteskove 
• Fældning og genplantning – svar på afklarende 

spørgsmål? 
 

 
5. Bjergsted kirke:  

 
 

6. Alleshave kirke:  
 
 

7. Andet? 
 
 

72. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 19. maj 2021 ved Dorthe 
Laursen. 
 

 

 
 
Alleshave, den 16. april 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 


