Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

Onsdag, den 29. januar 2020 kl. 19.00
i Sognehuset, Kaldredvej 22,
Bregninge.

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Kirsten Ravn
Jørgensen, Bente Winkler, Ruth Lundgaard, Christina Morsing,
Anne Lauritzen Hørkilde.

Fra punkt: 1.

Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder, Hans-Erik
Olsen og Henrik Linde samt regnskabsfører Lonni Bønnerup
Jensen.
Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank og Webmaster.
Afbud:
Til stede:

Til punkt: 18.

Indledning: Jens Bendix Nielsen
Referent: Christina Morsing
Kaffe/brød: Bente Winkler

Punkt: Dagsorden: Åben
1.

2.

3.

4.

Velkommen til Anne Lauritzen Hørkilde som indtræder som
fast medlem af menighedsrådet på den ledige plads i
forbindelse med sognesammenlægningen pr. 1. januar 2020.
Dette er meddelt Stiftet, men accept er dog endnu ikke
modtaget. Anne er samtidig oprettet på den digitale
arbejdsplads.
Menighedsrådet skal tage stilling til, om kirkegårdsvedtægten eventuelt skal revideres, hvis menighedsrådet
ønsker at tilbyde tidmæssigt reducerede gravstedsaftaler
jævnfør formandens drøftelse med provsten. Formanden
orienterer nærmere på mødet.
Nationalmuseet er søgt om forundersøgelse af Bregninge
Kirkes kalkmalerier jævnfør MR´s beslutning på mødet den
22.05.2019 punkt 65. Provstiet har i den forbindelse spurgt,
om menighedsrådet selv vil kunne afholde udgifterne til
forundersøgelsen. Udgifterne til forundersøgelsen afholdes
af Nationalmuseet, men menighedsrådet skal tage stilling til,
om provstiet eventuelt skal søges om hjælp til de afledte
udgifter af forundersøgelsen. Formanden vil orientere
nærmere på mødet.
Den fælles regnskabsfunktion har fremsendt reviderede/
midlertidige vedtægter til menighedsrådets
godkendelse/underskrift. Formanden vil på mødet nærmere
orientere om den fælles regnskabsfunktion. Bilag udsendes
inden mødet.

Referat:
Velkommen

Fastholdelse af de 30 år i
forbindelse med kistebegravelse.
Kirkegårdsvedtægterne
gennemgås på næste møde
med henblik på mulig
revidering.
Provstiet kontaktes og hvis
Nationalmuseets krav skal
opfyldes, skal der nok ydes
hjælp.

Vi godkender det forlagte
forslag.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Stiftsdagen afholdes i Roskilde lørdag, den 28. marts 2020.
Hvem deltager i Stiftsdagen? Indbydelse udsendes inden
mødet.
Valgkursus for valgbestyrelserne og andre interesserede
afholdes mandag, den 17. februar 2020 i Ubby
Forsamlingshus kl. 17.30 – 21.00. Hvem deltager i mødet?
Status vedr. organistfunktionen ved ansættelsesudvalget.

Nyt fra medarbejderne.
Siden sidst herunder blandt andet:
a) Gudstjenester generelt?
b) Adventskoncerten i Bregninge den 30.11.2019?
c) Formanden deltog i møde i Finderup om det nye fælles
regnskabskontor 12.12.19.
d) De ni læsninger i Bjergsted den 15.12.19?
e) Jule- og nytårsgudstjenesterne?
f) Andet?
Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/status
med videre:
Formanden:
a) Har alle medarbejdere i folkekirken fået betalt
spisepause?
b) Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling er på
dagsordenen.
c) Kursus vedr. psykisk syge i menigheden.
d) Formandsmøder i marts og april 2020.
e) Nationalmuseet har genfremsendt besigtigelsesrapporter over Bregninge kirkes historiske inventar fra 2010
og 2011.
f) Leje modtaget fra kulturforeningen vedr. Amfi 2019.
g) Roskilde Stift er søgt om udtalelse vedr. indvendig
kalkning af Alleshave kirke i forhold til freskomaleriet i
koret på anmodning fra provsten.
h) Modtaget minihåndbog/kalender til formand og
kasserer.
i) Regnskabsføreren har orlov fra den 23. januar – 9.
februar 2020
j) Hilsen fra ITK-Brugeradministration.
k) Aftale om levering af IT-udstyr til kirkenettet.
l) Planklagenævnet orienterer den 16. januar 2020 om, at
klagen over shelteren forventes behandlet inden for 7
måneder.
m) Naturstyrelsen orienterer om undersøgelse af Bregninge
å i perioden februar – oktober 2020.
n) Orientering om fastsættelse af antal
menighedsrådsmedlemmer.
o) Materiale vedr. det kommende menighedsrådsvalg.

Tilmelding den 9. marts, tages
op på næste møde
Christina, Jens
Dominik Kweicien er ansat pr.
1.2. Første gudstjeneste 9.2 i
Alleshave. Anne bager til
kirkekaffen
b) God koncert
En god jul og et godt nytår!

d) Landsforeningen orienterer
formændene. Jens forsøger at
deltage i det møde der
foregår i Roskilde.

j) Alt skal manuelt overføres
til det nye menighedsråds
side. Bente tager kontakt til
provstiet

n) 6 valgte plus præsten

11.

12.
13.
14.

p) Biskoppen opfordrer til markering af 75-året for
befrielsen den 5. maj 2020.
q) Provstiet har godkendt regnskab 2018.
r) Kirke på vej i Sct. Peders Sogn i Slagelse.
s) Kalender over arrangementer i Roskilde Stift.
t) Hvert skridt tæller – Folkekirkens Nødhjælp.
u) Præsters skærpede underretningspligt.
v) Mange bibelselskaber kom under pres i 2019.
Præsten:

Kontaktpersonen:
a) Personalemøde den 11. marts Kl. 15.00.
Kassereren:
Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget:
a) Alleshave herunder:
• Er der foretaget prøvekalkning af de malede felter?
b) Bregninge herunder:
c) Bjergsted herunder:
• Status vedr. opdatering af gravstedskortet?
d) Præstegården herunder:
e) Præsteskoven.
f)

15.

Sognehuset.

g) Andet herunder:
• Er alle mangler fra provstesynet for 4 år siden
afhjulpet? Der skal være provstesyn i 2020.
• Status på det seneste kirkesyn fra 2019?
Aktivitetsudvalget:
a)

p) Vi tilslutter os biskoppens
opfordring

Kyndelmisse 2.2 kl. 19.00
KFUM spejderne Eskebjerg
bliver 60 år den 8.3, åbent hus
i tidsrummet 13-16
IT-begynder problemer, alt er
ikke helt på plads
Øvelse fra Gudstjenesteliv:
”Hvorfor kan det ikke være
om juleaften”. Måske et punkt
på et kommende mr-møde
Gennemgang af punkter i
personalehåndbogen.
a) Ikke sket nu
b) Mange muldvarper i
sognehusets have og
præstegårdshaven. Rådyr
på kirkegården – hegn sat
op. Forslag til nye låger
kommer til på næste
møde
Automatringning kommer
snarest op i Bregninge og
Alleshave.
g) 14.5 Bregninge – Alleshave.
26.5 Bjergsted
Tilbud på sikring af gravsten,
ca. 50 – punkt på marts møde

a) Bonhoeffer i Føllenslev
Kirke den 4. maj
27.2:
Konfirmandarrangement:
Hans Peter Tams i Viskinge
sognegård kl. ? Måske bliver
det til et offentligt

arrangement. Christina
melder ud.
Babysalmesang opstart
udskydes til 28.2

16.

Børne- og ungeudvalget:

17.

Generel drøftelse af provstiets honorarregler i forhold til
sognesammenlægningen med videre ved formanden.

18.

Eventuelt.
Indledning til det kommende MR-møde den 26. februar 2020
ved Anni Vognstoft og kaffe/kage ved Ruth Lundgaard.

Kirkeværger fortsætter
uændret, formand og
kontaktperson reguleres.
Formandsmøde i Føllenslev
30.1

Alleshave, den 26. januar 2020.
Venlig hilsen
Jens Bendix Nielsen
Menighedsrådsformand

Christina Morsing

Anni Vognstoft

Ruth Lundgaard

Kirsten Ravn Jørgensen

Bente Winkler

Anne Lauritzen Hørkilde
Jens Bendix Nielsen

