
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 16. maj 2018 kl. 19.00 i 
Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge.  

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Kirsten Ravn 
Jørgensen, Bente Winkler, Ruth Lundgaard, Christina Morsing,  
medarbejderrepræsentant Anette Hansen og regnskabsfører 
Lonni Jensen.  
 
Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder Henrik Linde, 
Anne Lauritzen Hørkilde, Hans-Erik Olsen, Lone Øland Holmbo 
Hansen. 

Fra punkt: 64. 
 
Til punkt: 80.  

Cc: Heidi, Jens Peter, Anette og Webmaster. Indledning: Anne Lauridsen Hørkilde 
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede: Kaffe/brød: Anette Hansen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

64. Fremlæggelse og drøftelse af regnskabet for januar kvartal 
ved kasserer og regnskabsfører. Kvartalsregnskabet 
udsendes inden mødet. Kvartalsregnskabet er ikke 
retvisende for så vidt angår løn, og skal derfor ikke sendes til 
provstiet. 
 

Det ser pænt ud 

65. Fremlæggelse med henblik på godkendelse af forslag til 
budget for regnskabsåret 2019 ved regnskabsfører og 
kasserer. Budgettet er udsendt. 
 

Løn er udarbejdet med 
udgangspunkt i regnskab 
2017. Dette er et foreløbigt 
budget, når det returneres fra 
provstiet skal det endelige 
budget indsendes  
Årsbudget 2019 er blevet 
afleveret til provstiet, 
budgettet er blevet påført 
tidsstemplet 160518, 19.35 
  

66. Efter aftale på sidste menighedsrådsmøde den 06.03.2018 
tages punkt 55f op til drøftelse/behandling angående nye 
forsøgsrammer udmeldt af kirkeministeriet. Bilag udsendes 
inden mødet. 

Det vi kan gøre, gør vi 
allerede, samarbejde med 
andre pastorater om 
personale. 

67. Provsten anbefalede på mødet den 08.05.2018, hvor 
kontaktperson og formand deltog, at menighedsrådet på et 
møde sammen med medarbejderne gennemgik 
”Dialogværktøj til folkekirkens sogne” ”Hvordan vil vi 
samarbejde. Menighedsrådet skal tage stilling til, om et 

Tages op på et møde den 9. 
november kl.9-15 for 
personale og MR. Efter frokost 
er det ordinære 
personalemøde. 
 



sådan møde skal afholdes. Orientering ved kontaktperson og 
formand. Bilag udsendes inden mødet. 
 

68. Crowfunding – Konfirmand-app, orientering ved præsten. 
Menighedsrådet skal tage stilling til om projektet skal støttes 
og i givet fald med hvor meget. Formanden udsender bilag 
inden mødet.  

Vi støtter projektet med 1000 
kr.  
Christina tegner os.  

69. Provsten har indbudt til møde den 28. maj 2018 kl. 16.00 – 
18.00 i Finderup Sognegård for at høre, hvor langt vi er nået 
med projekt ”Grøn Kirke.” Menighedsrådet skal tage stilling 
til deltagelse i mødet. Vi vil sammen tage et kig på tjeklisten 
med de 52 punkter ved Anette og Ruth. Formanden 
udsender mødeindkaldelsen og tjeklisten inden mødet. 
 

Ruth og Anette har 
gennemgået listen, og 20 
punkter er vi opmærksomme 
på. 
Vi er pænt med.  
Forsøg at nå de sidste 
punkter.  
Anette og/eller Tine og Kirsten 
deltager i møde 
 

70. Kort orientering om databeskyttelsesforordningen som 
træder i kraft den 25. maj ved formanden. 
 

Jens genautoriserer alle på 
DAP 
Mails sendes til MRs 
mailpostkasse  
 

71. Siden sidst herunder blandt andet: 
a) Gudstjenester med videre generelt. 
b) Konfirmationerne. 
c) ”Livet er et mirakel” den 12. april 2018 i Viskinge.  
d) Gæsteprædikant i Bregninge Kirke den 22. april 2018.  
e)  Forårskoncert i Alleshave Kirke 5. maj 2018. 

 
Gode arrangementer.  
Venskabsmenighedsbesøg 
den 22. april i Drøsselbjerg 
blev også en god dag 
 

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

 

72. Formanden: 
a) Provstiet foreslår samlet indkøb af katafalk. 
b) Provsten har godkendt kirkesynsprotokollerne under 

forudsætning af budgetmæssig dækning. 
c) Kirkens brug af billeder fra nettet – opfordring til 

medlemskab af VISDA. 
d) Danmission – julekoncert med mening. 
e) Budgetkonsultation hos provsten den 13.06.2018 kl. 

16.00. Regnskabsfører, kasserer og formand deltager 
men øvrige er også velkommen. 

f) Vedtægt for samarbejde om regnskabsfunktionen er 
underskrevet. 

g) Høring om udkast til bekendtgørelse om bevaring og 
kassation af arkivalier hos menighedsrådet. 

h) Roskilde Stift har ansat kommunikationskonsulent. 
i) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden. 
j) Folkekirke uden for Danmark – DSUK. 
k) Kirkevarme v/”San Electro Heat.” 
l) Generalforsamling Eskebjerg-Enghave Vandværk. 

  
 
 
 
 
 



m) Ændring af BBR vedr. Kaldredvej 20. 
n) Takkemail i anledning af Per Helwigh´s bisættelse. 

73. Præsten: 
a) Eventuelt nyt vedr. studieturen. 
b) 21. maj – 2. pinsedag pilgrimsvandring 9.30 og 

fællesgudstjeneste 11.00 på Amfi. 
c) 10. juni gudstjeneste kl. 9.00 i Bregninge og 

efterfølgende brunch i Sognehuset. 
 

Jens søger stiftet om flytning 
af gudstjeneste til … 
 
Ny hjemmeside, kig den gerne 
igennem. Rettelser sendes til 
Christina 
17. juni Bjergsted 19.00, 
kirkekaffe.  

74. Kontaktpersonen: 
a) Hjertestarter Bjergsted. 

APV møde med personale 

75. Kassereren: 
 

Ny regnskabsinstruks. Alle 
underskriver erklæring for 
attesteringsmodtagere af 
elektroniske bilag 
  

76. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 
a) Alleshave.  

• Orientering om tyveri af havetraktor, herunder 
forsikrings- og politianmeldelse med videre. 

 
b) Bregninge, herunder tilbud på nyt mikrofonanlæg. 

 
c) Bjergsted. 

 
d) Præstegården. 

 
e) Præsteskoven, herunder nyplantning. 

 
f) Sognehuset.  

 

Referat udsendt fra KKP. 
 
 
 
 
b) tages op på næste 
menighedsrådsmøde 
 
 
 
 
Plantes så snart planterne er 
hjemme.  

77. Aktivitetsudvalget: 
 

Overvejelser om 
sommerkoncerten 2.8 skal 
blive en højskolesangaften, JP 
og Christina snakker sammen i 
juni.  
Aften om Israel i anledning af 
70 års dagen den 22. 11 kl. 19 
i Føllenslev konfirmandstue 

78. Børne- og ungeudvalget: 
 

4000 kr. fra Tornveds Y-mens 
club 

79. Nyt fra medarbejderne: 
 

  

80. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 13. juni 2018 
ved Anni Vognstoft og kaffe/kage ved Christina Morsing  
 

 

 



Alleshave, den 10. maj 2018. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 

 
 
Christina Morsing 
 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 

Kirsten Ravn Jørgensen 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   
 
 


