
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 24. april 2019 kl. 19.30 i 
Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge.  

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

Fra punkt: 45. 
 
Til punkt: 63.  

Cc: Heidi, Jens Peter, Tine, Anette og Webmaster. Indledning: Jens Bendix Nielsen 
Afbud: Anne Referent: Christina Morsing 
Til stede: Kaffe/brød: Ruth 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

45. Behandling med henblik på godkendelse af årsregnskabet for 
2018, herunder fastsættelse af delvis momsfradragsprocent 
ved regnskabsfører og kasserer. Provstiet har meddelt 
udsættelse med indberetning af regnskabet til den 24. april 
2019. Årsregnskabet er udsendt den 12.04.2019. Punktet er 
udsat fra forrige og sidste møde.  
 

Endt med et underskud på 
79.000 kr.  
 
Bregninge-Bjergsted Sognes 
Menighedsråd 
CVR-nr. 17458817 
Regnskab 2018 
Afleveret d. 25-04-2019 8:57 
 
Vi skal være obs på budgettet 
når vi når 4. kvartal 
 
Moms: Ny metode til at 
beregne momsfradraget. 
Vedtaget at vi bruger den nye 
metode.   

46. Fremlæggelse af revisionsprotokol (udskrift af 
revisionsprotokol side 9 – 10) vedr. revision udført i årets løb 
2018. Revisionsprotokollen skal underskrives af 
menighedsrådet. 

Protokolatet gennemgået og 
kommentarer taget til 
efterretning og underskrevet. 

47. Fremlæggelse af kvartalsrapport for perioden 01.01.2019 til 
31.03.2019 ved regnskabsfører og kasserer. 
Kvartalsrapporten er udsendt. 

Gennemgået og godkendt 

48. Behandling med henblik på godkendelse af det foreløbige 
årsbudget for 2020 ved regnskabsfører og kasserer. Det 
foreløbige budget er udsendt den 12.04.2019. 
 

Der er et underskud pga. 
lønstigning. Vi forsøger at 
sende ind med et talmæssigt 
underskud med henblik på 



ønske om forhøjelse af 
ligningsmidler. 
I prioriteret rækkefølge: 
Sidste rate til minilaster 
Indvendig kalkning af 
Alleshave Kirke 
Styringsur til Bregninge og 
Alleshave 
Katafalk til Bregninge 
Sikring af gravsten  
Budget afleveret, Årsbudget 
2020 er blevet afleveret til 
provstiet. Budgettet er blevet 
påført tidsstemplet 24-4-2019 
20:23 

49. Fremlæggelse af kirkesynsprotokoller fra kirkesyn afholdt 
henholdsvis den 27. marts 2019 i Bregninge og den 29. marts 
2019 i Bjergsted og Alleshave. Protokollerne er udsendt. 
Kirkesynsprotokollerne fremsendes efterfølgende til 
Kalundborg Provsti. 

Gennemgået og rettet til 
 

50.  Drøftelse af honorar til den byggesagkyndige for deltagelse i 
kirkesynet den 27. og 29. marts 2019 ved formanden jævnfør 
bekendtgørelse 1427 af 30.11.2016, - herunder udtalelse fra 
provstikonsulenten - hvis svar foreligger. 
 

Spørger Anton om et udspil. 
Lønudvalget træffer den 
endelige afgørelse. 

51. Drøftelse med henblik på beslutning om oprettelse af 
hævekort for nogle medarbejdere og eventuelt nogle MR-
medlemmer. Punktet belyses og fremlægges af kassereren. 
 

Der bestilles et depositkort, så 
vi kan sætte penge ind på 
vores konto via automaten.  
 

  
52. Drøftelse med henblik på godkendelse af aftale om 

vedligeholdelsesforpligtelser vedrørende have/gårdsplads i 
tilknytning til præsteboligen jævnfør cirkulære nr. 55 af 26. 
juni 2012 om tjenestebolig for folkekirkens præster samt 
vejledning udarbejdet af præsteforeningen og 
Landsforeningen af Menighedsråd. Forslag til aftale 
forventes fremlagt på mødet.  

Fremlagt forslag vedtaget.  
 

53. Drøftelse med henblik på godkendelse af ny tekst vedr. 
skiltning på kirkegårdene. Forslag til ny tekst forventes 
fremlagt på mødet. 

Udsættes til næste møde 

54. Nyt fra medarbejderne. Miljørive spg. undersøges  
55. Siden sidst herunder blandt andet: 

a) Gudstjenester generelt? 
b) Stiftsdagen i Roskilde, den 30. marts 2019? 
c) Påskens gudstjenester, herunder skærtorsdag? 

 

b) God stiftsdag 
c) God påske 
 

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

 



56. Formanden: 
a) Skat har gjort opmærksom på at der i BBR er registreret 

olietanke ved Alleshave kirke. Det er en fejl, som nu 
søges rettet hos Kalundborg kommune. 

b) Børnesagens fællesråds konfirmationsindsamling. 
c) TDC-selvbetjening erhverv. 
d) Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. 
e) Udgivelser fra Bibelselskabet. 
f) Bibelselskabets program i forbindelse med himmelske 

dage i Herning. 
g) Ny bog til inspiration og fornyelse af kirkegården. 
h) Landsforeningens kursusoversigt. 
i) Nyhedsbrev fra Church Desk. 
j) Referat fra menighedsplejens årsmøde – Kalundborg 

Provsti. 
k) Anmodet om budgetkonsultation den 04.06.2019 kl. 

16.00. Regnskabsfører, kasserer og formand deltager, 
men alle MR-medlemmer kan i princippet deltage. 

l) Inspiration fra kirkefondet. 
m) Folkekirkens IT vil gerne inviteres til kaffemøde i 

sognene. 
n) Genforeningsfejring 2020. 
o) Pensionsalderforhøjelser for tjenestemandsansatte. 
p) Forsikringsbidrag 2020. 
q) Konfirmandtilmelding – sikker IT – løsning. 
r) Sikker post – til og fra borgere via nem-ID. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K: Christina påtænker at 
deltage 
 
 
 
 
 
 
 

57. Præsten: 
 
 

P-vagter ved 
konfirmationerne den 30.5 og 
2.6? 
Frivillige til drop-in-dåb, nok 
til september i Raklev 

58. Kontaktpersonen: 
 

Databehandlingsaftale er 
lavet med IT-bilen 

59. Kassereren:   
60. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 

 
a) Alleshave herunder: 

• Forsøg med overkalkning af de hvide felter 
indvendigt i kirken? 

• Udvendig kalkning i henhold til turnus - og måske 
afvaskning? 

 
b) Bregninge herunder: 

 
c) Bjergsted herunder: 

• På grundlag af kirkesynet drøftes supplerende 
opsætning af tagrender på dele af Bjergsted kirke – 
især på nordsiden? 

a) Bliver gjort 
Der bliver kalket inden 26. maj 
 
 
 
 
 
b) Bekæmpe japansk pileurt 
 
 
 
Udsættes til provstesyn i 2020 
 
 



• Udvendig kalkning i henhold til turnus? 
 

d) Præstegården herunder: 
  

e) Præsteskoven. 
 

f) Sognehuset.  
 

g) Øvrige forhold, herunder: 
• Sikring af gravsten, herunder svar fra 

provstikonsulenten - hvis svar foreligger. 
• Inventarlisterne, er de underskrevet og lagt på DAP? 
• Status vedr. rykkere? 
 
 

 
 
 
 
e) Ruth og Peter går snart tur 
 
 
 
 
 
 
 
g) Listen over rykkere 
gennemgået. Samlet beløb 
afskrives: 19172,16kr.  

61. Aktivitetsudvalget: 
a) Referat fra det fælles aktivitetsudvalgsmøde den 

05.04.2019. 
b) 30.04.2019 forårskoncert i Bjergsted kl. 19.00. 
c) 07.05.2019 Sogneaften i Sognehuset om Karoline Graves. 

 
 

 Jazzkoncert udsættes. 
Klassisk koncert i stedet?  
Foredrag om ”Hvad tror vi 
på?”. 
c) Kirsten kaffe, Bente og Ruth 
kager 

62. Børne- og ungeudvalget:  
 

 

Rigtig god formiddag med 
børnehaverne i Bjergsted 
Kirke til teater! 
Modtaget 4000 kr. fra 
Tornved Y-men. Glæder os til 
at bruge dem.  

63. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 22. maj 2019 
ved Anni Vognstoft og kaffe/kage ved Christina Morsing. 
 

 

 
 
Alleshave, den 20. april 2019. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 
 

 
 
Christina Morsing 
 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 

Kirsten Ravn Jørgensen 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   


