
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 28. august 2019 kl. 19.00 
i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge.  

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

Fra punkt: 81. 
 
Til punkt: 97.  

Cc: Heidi, Jens Peter, Tine, Anette og Webmaster. Indledning: Kirsten Ravn Jørgensen  
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle indkaldte plus Anne Hørkilde og regnskabsfører 
Lonni Jensen 

Kaffe/brød: Anne Lauridsen Hørkilde 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

81. Behandling af kvartalsrapport for juli kvartal 2019. 
Kvartalsrapporten er udsendt den 19. august 2019. 
 

Taget til efterretning 

82. MR skal tage stilling til bevilling af fuldmagt til kirkeværge 
Ruth Lundgaard om kiggeadgang til menighedsrådets 
bankkonto. 
 

Fuldmagten er bevilget. 

83. Menighedsrådet skal tage stilling til det videre forløb af 
ubetalte fakturaer v/Ruth Lundgaard. 
 

Ca. 12000 kr. på 13 faktura 
eftergives. Forslag til rykker 
procedure forelagt MR. Ruth 
sørger for at indgå en aftale 
med graverne.  
Rykker procedure vedtaget.  

84. Drøftelse vedr. kørepenge og køresedler. Hvem får 
kørepenge - og til hvad? Orientering om de foreliggende 
gældende regler for kørepenge v/formanden. 
  

Seddel med kørepenge er 
elektronisk og kan udfyldes 
elektronisk. Skal sendes ud 
med vikarsedlen.  

84a Bemyndigelse til at foretage genautorisering af personer på 
Kirkenettet. 

Denne bemyndigelse er givet 
regnskabsfører Lonni B. 
Jensen, sparring med Bente 
Winkler 

85. Sæby Hallenslev Sogns menighedsråd har søgt om optagelse 
i den fælles regnskabsfunktion fra 1. september 2019. 
Endvidere ønsker 2 af de tilsluttede menighedsråd, at 
regnskabsfunktionen også kan påtage sig øvrige 
administrative opgaver hvilket kræver en mindre 
vedtægtsændring. MR skal således beslutte, om Sæby 
Hallenslev Sogn skal være en del af den fælles 
regnskabsfunktion og om vedtægterne skal ændres så 

MR tilslutter sig Sæby-
Hallenslev´s optagelse i den 
fælles regnskabsfunktion. 
Men MR kan ikke underskrive 
den nye vedtægt, da det ikke 
er tydeligt hvad aftalen 
indeholder. Samt hvordan 
omkostfordelingen er.  



regnskabsfunktionen også kan påtage sig øvrige 
administrative opgaver. Henvendelsen fra 
provstikonsulenten udsendes inden mødet. 
 

86. Der holdes formandsmøde for pastoraterne VA, FS og BBA 
den 3. september 2019 i sognehuset, hvor blandt andet 
programmet for det fælles MR-møde i Sognehuset torsdag, 
den 7. november 2019 skal planlægges. MR skal derfor 
drøfte mulige emner til det fælles MR-møde den 7. 
november 2019.  

Forslag: Tine Skau - 
sammenhængskraft.  
Kig på samarbejdsaftale.  

87. Orientering om studieturen søndag, den 1. september 2019, 
herunder fordeling af eventuelle opgaver. Biskoppen har den 
19. juni 2019 meddelt tilladelse til aflysning af højmessen i 
BBA-pastorat. 
 

Vi bliver ikke så mange, men 
alt er klar. 
 

  

88. Nyt fra medarbejderne. 
 

Tilbud på energipærer, givet 
til kirkeværge. 
Tur til park og landskab 
messen, en god oplevelse.   

89.  Siden sidst herunder blandt andet: 
a) Gudstjenester generelt? 
b) Fælles gudstjeneste på Amfi 10. juni. 
c) Sommerkoncert i Alleshave den 25. juli. 
d) Gudstjeneste på Vesterlyng den 21. august. 

 

b) Dejlig gudstjeneste 
c) God koncert.  
d) Dejlig oplevelse 
 
 

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

 

90. Formanden: 
a) Provst Jørn Noe sygemeldt på ubestemt tid. 
b) Budgetsamrådet den 22. august aflyst. 
c) Genautorisation af personer på kirkenettet. 
d) Ny ferielov – løsning på vej. 
e) Nationalmuseets projekt om nyere tids kalkmalerier. 

Nationalmuseet besigtiger Alleshave kirke den 27. august 
2019. 

f) Notat fra budgetkonsultationen den 4. juni 2019. 
g) Forhandlingsret i Folkekirken? 
h) Formanden har givet fuldmagt til ansøgning om 

opførelse af klokkestabel ved Amfi. 
i) Åbning for sikker formular på sogn.dk. 
j) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden juli 2019. 
k) Provstiets fastsættelse af udligningsbeløb udskydes til 8. 

oktober 2019.  
l) Afskedsgudstjeneste for Jørgen Petterson, Sejerø den 6. 

oktober 2019. 
m) Kirkesynsrapporter godkendt under forudsætning af 

budgetmæssig dækning. 
n) Nyhedsbrev fra Hospicegården juli 2019. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Det er nu muligt at sende 
sikkert post til sognepræsten 
via hjemmesiden 
 
 
 
l) MR er sammen med 
præsterne om en 
anerkendelse.  



o) Nyhedsbrev fra Bibelselskabet. 
p) Mulighed for tilmelding til folkekirkens 

digitaliseringskonference. 
q) Kursusoversigt fra landsforeningen. 
r) Brandsoft orienterer om forbedret kirkegårdskort. 
s) Kursusoversigt Roskilde Stift. 
t) Forsikringsenheden har lukket sagen om den 

indbrudsskadede dør ved Amfi. 
u) Syng julen ind med Laura . 
v) Folkekirkens kirkemusikskoler på Sjælland indbyder til 

kursus. 
w) God menneskelig ledelse. 
x) Hjælp til at tale om tro. 
y) Oplæg til samtaler om kirkens liv og vækst. 

 

 
 
 
 
r) Der kigges på Bjergsted 
kirkegårdskort.  
 
w) 26.10 i Finderup, kursus for 
kontaktperson 

91. Præsten: 
a) Markedsdag i Snertinge den 31. august 2019. 
b) Høstgudstjeneste med frokost, herunder fordeling af 

opgaver. 
 

a) Kirsten og Birgit har meldt 
sig til om formiddagen, kom 
gerne forbi.  
b) Kirsten sørger for 
forplejning.  
c) Bjergsted Beboerforening 
beder om lov til at låne kirken 
til en koncert i efteråret. 
MR opfordrer 
beboerforeningen til at sende 
en ansøgning om beskrivelse 
af arrangementet.    
d) Uddeling af materiale om 
dåb, nadver og gudstjenesten.  
e) Drop-in dåb i Vor Frue, 
Kalundborg d. 27.9, 17-20. Har 
nok brug for frivillige, vender 
tilbage efter den 5.9.  
f) 23 nye konfirmander, afgir 
en til Viskinge, får 3 udefra til 
konfirmation  
g) Går over til Brandsoft- 
kalender den 23. november. 
CSM forsøger at sætte alle ind 
i den.  

92. Kontaktpersonen: 
 
 

MUS samtaler i uge 36.  
 

93. Kassereren: 
a) Ny ordning for betaling af IT-ydelser, herunder oversigt 

over it-udgifter. 
b) Svindelmails – har vi brug for regler for overførsel af 

penge? 
 

Ny datalinje, også til 
præstegården. TDC er nok det 
sikreste valg, går fra 5/2 til 
10/1. Vi fortsætter med TDC. 



94. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 
 
Se referat fra KKP-mødet den 19. juni 2019. 
 
a) Alleshave herunder: 

 
b) Bregninge herunder: 

 
c) Bjergsted herunder: 

 
d) Præstegården herunder: 

  
e) Præsteskoven. 

 
f) Sognehuset.  

• Udtalelse fra Leif Jensen vedr. afskalning af maling 
på de nederste murskifter mod parkeringspladsen. 
 

g) Øvrige forhold, herunder: 
 
 

Der ligger meget 
malerarbejde og venter. Det 
sættes i gang her i efteråret.  

95. Aktivitetsudvalget: 
a) Sogneaften om Storm P. – herunder fordeling af opgaver. 

 

 Udsættes til september 
mødet.  

96. Børne- og ungeudvalget:  
 

 

Minikonfirmandweekend 26-
27.10 i samarbejde med 
Føllenslev-Særslev 

97. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 25. september 
2019 ved Bente Winkler og kaffe/kage ved Jens Bendix 
Nielsen. 
 

 

 
Alleshave, den 24. august 2019. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 
 

 
 
Christina Morsing 
 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 

Kirsten Ravn Jørgensen 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   
 


