
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 30. oktober 2019 kl. 
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge.  

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

Fra punkt: 114. 
 
Til punkt: 130.  

Cc: Heidi, Jens Peter, Tine, Anette, Frank og Webmaster. Indledning: Ruth Lundgaard  
Afbud: Anne Lauridsen Hørkilde Referent: Christina Morsing 
Til stede: Kaffe/brød: Anni Vognstoft 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

114. Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat vedr. 
årsregnskabet 2018 – dateret 23.08.2019 - og tage stilling til 
revisorens bemærkninger ved regnskabsfører og kasserer. 
Protokollatet skal efterfølgende underskrives af 
menighedsrådet. Protokollat og revisorpåtegning er udsendt. 
Punktet udsat fra sidste møde punkt 98. 

Taget til efterretning og er 
underskrevet.  

115. Behandling af kvartalsrapport pr. 30. september 2019 ved 
regnskabsfører og kasserer. Kvartalsrapporten er udsendt af 
regnskabsføreren. 

Gennemgået og taget til 
efterretning 

116. På grundlag af provstiets udmeldte ligning for 2020 skal 
menighedsrådet behandle og godkende budget for 
regnskabsåret 2020 ved regnskabsfører og kasserer. 
Regnskabsføreren har udsendt årsbudget 2020. Budgettet 
skal overføres til økonomiportalen senest den 15. november 
2020 og referatet fra dette MR-møde skal lægges ind i 
dataarkivet. 

Budget afleveret. Årsbudget 
2020 er blevet afleveret til 
provstiet. Budgettet er blevet 
påført tidsstemplet: 30-10-
2019 19:46 

117. Menighedsrådets medlemmer skal afgive bestilling på 
kalender/minihåndbog for 2020. Kalenderen koster kr. 74,- 
pr stk. Forsendelse koster samlet kr. 95,-. I anledning af 
menighedsrådsvalget 2020 kan endvidere købes et emblem 
til en pris af kr. 50,- pr. stk.  

Bente, Jens 

118.  Menighedsrådet skal tage stilling til om der som supplement 
til personalehåndbogen skal udarbejdes/vedtages en 
personalepolitik, herunder strategi for selve processen ved 
formand og kontaktperson. Oplæg til en standard-
personalepolitik udsendes af formanden inden mødet. 

Udvalgte emner bearbejdes 
på næste medarbejdermøde i 
marts 2020 

119. Menighedsrådet har ikke officielt vedtaget at være grøn 
Kirke, men en repræsentant for menighedsrådet har alligevel 
sammen med en medarbejder fulgt med i provstiets møder 

Det grønne udvalg udarbejder 
et samlet oplæg til 



herom, og har gjort sig tanker i forhold til vores pastorat. 
Kontaktpersonen vil orientere om status og eventuelle 
forslag til videre fremfærd herom. 

fremlæggelse på januar 
mødet 

120. Menighedsrådet er vært for det fælles MR-møde torsdag, 
den 7. november 2019 kl. 19.00 til 21.45. Formanden leder 
mødet, og præsten tager referat. Følgende opgaver skal 
fordeles: bordopstilling, borddækning, kaffe og kage. 

Borddækning (hestesko): 
graverne 
Ruth og Christina: kaffe 
Ruth og Kirsten: kage 

121. Nyt fra medarbejderne. 
 

Dato for arbejdsmiljødrøftelse 
fastsættes snarest 

122. Siden sidst herunder blandt andet: 
a) Gudstjenester generelt? 
b) Drop-in dåb i Kalundborg den 27.09.2019. 
c) Sogneaften om Storm P. den 03.10.2019. 
d) Venskabsgudstjeneste på Reersø den 06.10.2019 
e) Afskedsgudstjeneste på Sejerø den 06.10.2019 
f) Kaare Norge i Føllenslev den 10.10.2019. 
g) Budgetsamråd den 14.10.2019. 
h) Møde om yderligere udvidelse af den fælles 

regnskabsfunktion. 
i) Syng sammen i Alleshave den 16.10.2019 

b) 10 dåb i alderen 5-82 
c) Fin arrangement  
d) God dag.  
e) Jørgen Petterson takker for 
gaven.  
f) Fuldt hus 
g) Officiel orientering 
h) Orientering fra 
provstikonsulenten og 
provsten 
i) God aften 

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

 

123. Formanden: 
a) Orientering om menighedsrådsvalg 2020. 
b) Provstiet efterlyser indlæsning af protokol. 
c) Provstiet har vedtaget takstblad for 2020. Takstbladet 

ligger på provstiets hjemmeside. 
d) P-nummer oprettet til Bregninge, Bjergsted og Alleshave. 
e) Mail fra Beboerforeningen i Bjergsted videresendt til 

aktivitetsudvalget. 
f) Kirkegårde i udvikling – eksempler og løsninger. 

Eksemplar videregives til de 2 gravere efter mødet. 
g) Revideret vedtægt for den fælles regnskabsfunktion 

underskrevet. 
h) Oversættelse af bibelen 2020, smagsprøve.  
i) Spørgeskemaundersøgelse fra KD om aktiviteter. 
j) Ny katafalk til nem kistehåndtering. 
k) Elvis – gospel. 
l) Om at miste – nyt gratis formidlingsprojekt for børn. 
m) Alle har brug for en der tror. 
n) Kirkeministerens lovpakke. 
o) Fotos og databeskyttelse på nettet. 
p) Invitation til brugergruppe om nyt P-support forum. 

a)Offentlig orienterende 
møde om 
menighedsrådsvalget den 12. 
maj. Valgforsamlingsmøde i 
september, hvor valget 
foregår.  
c)Viggo henter det over til 
vores hjemmeside fra 
provstiets hjemmeside 
 
 
 
 
 

124. Præsten: 
a) Halloween i Bregninge den 31.10.2019 
 

a) Pæn tilmelding 
b) Gudstjenesten 101119 
bliver en dåbsgudstjeneste 
ved HGO.  

125. Kontaktpersonen: 
a) Medarbejdermødet den 09.10.2019. 

a)Sket og sker, grøn kirke.  



b)  
 

b) Gode mussamtaler. 17 
piger i koret.  

126. Kassereren:  
127. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 

 
a) Alleshave herunder: 

 
b) Bregninge herunder: 

 
c) Bjergsted herunder: 

 
d) Præstegården herunder: 

  
e) Præsteskoven. 

 
f) Sognehuset.  

 
g) Øvrige forhold, herunder: Status vedr. salg af planker og 

stole? 

 
 
 
B) Lugerne er malet. 
Vinduerne venter til foråret 
 
G)stolesalg afventer stadig. 

Planker solgt 3800 kr.  

128. Aktivitetsudvalget: 
a) En aften med Kim Larsen i Bjergsted 14.11.2019 kl. 19.00 
b) Adventskoncert Bregninge 30.11.2019 kl. 15.00. 

 a) Måske kom i god tid… 

129. Børne- og ungeudvalget:  
 

 

Junior-konfirmandweekend 
26-27.10 sammen med 
Føllenslev-Særslev, ikke så 
mange men en succes, 
gentager måske i foråret 

130. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 27. november 
2019 ved Christina Morsing og kaffe/kage ved Kirsten Ravn 
Jørgensen. 
 

 

  
Alleshave, den 26. oktober 2019. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 
 

 
 
Christina Morsing 
 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 

Kirsten Ravn Jørgensen 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   
 


