
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag, den 19. maj 2021 kl. 19.00 i 
Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

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

 
 
Fra punkt: 73. 
 
Til punkt: 86.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Dorthe Laursen 

Afbud:  Referent: Christina Morsing 

Til stede:  Kaffe/brød: Man medbringer selv. 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

73. Fremlæggelse med henblik på godkendelse af foreløbigt 
budget for 2022 ved kasserer og regnskabsfører. Provsten 
har givet fristforlængelse så budgettet kan afleveres den 
19.05.2021. Kassereren udsender budgettet inden mødet. 
Menighedsrådet skal samtidig tage stilling til om følgende 
mulige anlægsønsker skal med i budgettet og med hvilken 
prioritering: 
1. Ny reguleringsplan for Bregninge kirkegård Kr. 122.000,- 
2. Tagrende på Bjergsted Kirkes nordlige skib kr. 73.000,- 
3. Reetablering af plæne på Bjergsted kirkegård kr. 40.000,- 
4. Sikring af gravsten på Bregninge kirkegård kr. 62.000,- 
5. Maling af vinduer Bregninge Kirke kr. 30.000,- 
6. Arbejder ved rundingen på Bregninge Kirkegård kr. 

25.000 
7. Arbejder i forbindelse med kirkesyn 2021      
8. Båse til materiale på Bregninge Kirkegård kr. 40.000 
9. Inddækning og stillads i forbindelse med 

forundersøgelser af kalkmalerierne i Bregninge kr. 
70.000 

Anlægsønskerne fremlægges af formanden. 

Regnskabsfører Gennemgik 
Budget, formål og budget og 
forbrug de sidste fem år.  
 
 
 
 
Prioriteret rækkefølge: 
 
9. 
4. 
5 
6. 
8. 
1.   
 
3 klares indenfor driften. 2 
udskydes. 
 
Bregninge-Bjergsted-
Alleshave sogns 
menighedsråd, cvr nr. 
17458817, budget 2022,  , 
bidrag budget afleveret den 
19.5 2021 19.41 



74. Menighedsrådet skal beslutte hvem der skal foretage 
genautorisering af menighedsrådsbrugerne. Punktet 
fremlægges af formanden. 
 

Formanden.  

75. Fremlæggelse af kirkesynsprotokollerne fra kirkesyn 2021 
ved kirkeværge og formand. Protokollerne skal efterfølgende 
fremsendes til Kalundborg Provsti. Protokollerne er udsendt 
til menighedsrådet. 
 

 Gennemgået. Jens 
videresender til provstiet.  

76. Orientering om anvendelse/brug af menighedsrådets nye 
EAN-nummer ved kasserer og formand. 
 

EAN er en elektronisk adresse 
direkte til vores 
økonomisystem. Kan bruges 
samtidig med alm. Faktura,  

77. Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
 

a) Sommerblomster 6000 kr.  

Udsættes til juni mødet. 
 
Godkendt 

78. Nyt fra medarbejderne. 
 

Graverne når det de kan. 

79. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Generelt om gudstjenesterne. 
b) Menighed møder menighed i Bjergsted den 25.04.2021. 
c) Konfirmationerne den 9. 13. og 16. maj 2021. 

 

b) Vi havde en dejlig 
gudstjeneste fuld af 
sang og bagefter fik 
de fremmødte 
fortællingen om 
Russerstenen på 
kirkegården. 

c) Tre dejlige 
konfirmationer med 
dem vi måtte være.  

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

 

80. Formanden: 
a) Budgetkonsultation den 2. juni hos provstiet – kasserer 

og formand deltager, men alle kan i princippet deltage. 
b) Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen og 

Menighedsplejen er flyttet til den 27. maj 2021. 
c) Folkekirkens Udviklingsfond – nye indsatsområder. 
d) Gudstjeneste og liturgidebat. 
e) Nye retningslinjer og bekendtgørelse om genåbning af 

folkekirken. 
f) Værd at vide om GDPR for menighedsråd – opdateret. 
g) Valg til landsforeningens bestyrelse. 
h) Nyt intranet til folkekirken. 
i) Ny aftale med banken underskrevet og returneret. 
j) Supplerende oplysninger vedr. menighedsrådets ID er 

indsendt til Nordea. 
k) Dag om diakoni den 15. september i Roskilde Stift 

 

 
 
 
 
 
C)Den grønne omstilling og 
trivsel efter nedlukning.  
 
 
 
 
 



81. Præsten: 
 
 

Mindstepris på skolestue-
stolene: sælges i grupper a 4 
med bud, mindstepris 400 kr. 
Præsten er på 
stiftspræstestævne fra 25-
27.5  
Der er kommet gang i 
barnedåbene igen   
Høstgudstjenesten bliver den 
19. september i Bregninge kl. 
10.30 – da det er den dag vi 
som provsti genstarter kirken 
og gudstjenesten. Hvordan vi 
gør det tages op på næste 
møde 
B&U-koret startede op i dag.  
 

82. Kontaktpersonen: 
a) Orientering om ansættelse af gravermedhjælper 

 

Ny gravermedhjælper pr. 1. 
juni.  

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

Udsat fra sidst. 
 

Afventer opkald fra TDC. Ifg. 
Regnskabsfører er prisen 
rimelig. Men der kan godt 
reduceres – sognepræsten og 
regnskabsføreren er på sagen.  

84. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder referat 
fra KKP-udvalgets møde den 17. maj 2021. 
 
1. Bregninge kirke: 
2. Sognehuset: 
3. Præstegården: 
4. Præsteskoven 
5. Bjergsted kirke:  

a) Status vedr. varmepumpen? 
6. Alleshave kirke:  
7. Andet? 

 
 
Indhentning af tilbud på mini-
laster. Vi afventer det sidste 
tilbud. 
 
 
4. 500 birketræer plantet. 
Oprydning af de store bunker.  
 
5. Varmepumpe repareret.  

85. Med inspiration i den tidligere visionsplan bedes Annette og 
Christina fremlægge en idé eller to til drøftelse på det 
kommende MR-møde jævnfør beslutning på MR-mødet den 
17. marts 2021 punkt 49. 

 

86. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 16. juni 2021 ved 
Mogens Kristiansen. 

 

 

 

Alleshave, den 13. maj 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 


