
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 22. april 2020 kl. 19.00 på 
Skype 

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Bente Winkler, 
Ruth Lundgaard, Christina Morsing, Anne Lauritzen Hørkilde, 
medarbejderrepræsentant Jette Sørensen og regnskabsfører 
Lonni Bønnerup Jensen (med på Skype). 
 
Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder, Hans-Erik 
Olsen og Henrik Linde samt regnskabsfører Lonni Bønnerup 
Jensen. 

 
Fra punkt: 36. 
 
Til punkt: 51.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank og Webmaster. Indledning: Ingen 
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede: Kaffe/brød: Enhver medbringer selv. 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

36. Behandling og godkendelse af årsregnskabet 2019 ved 
regnskabsfører og kasserer. Regnskabsføreren udsendte til 
MR-mødet den 18. marts (som blev aflyst) en redegørelse 
som fortsat er gældende. Årsregnskabet er endvidere 
udsendt. Det godkendte regnskab skal senest indberettes 
den 1. maj 2020. 
 

Årsregnskabet for 2019 blev 
behandlet og godkendt.  
 
Regnskab afleveret 
Årsregnskabet 2019 er blevet 
afleveret til provstiet. 
Bregninge-Bjergsted Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 
17458817, Regnskab 2019, 
Afleveret d. 27-04-2020 15:41 

37. Menighedsrådet skal tage stilling til proces for udarbejdelse 
af budget 2021, som om muligt skal godkendes af 
menighedsrådet på MR–mødet den 27. maj 2020 og 
indberettes senest den 15. juni 2020. Menighedsrådet skal i 
forbindelse med budgetlægningen også tage stilling til 
anlægsønsker. 
 

Mandag den 27. april mødes 
Bente, Jens og Lonni på Skype 
for at udarbejde budget for 
2021.  
Ønsker til anlæg bedes snarest 
sendes til Bente.  

38. Fibia har den 16. april 2020 fremsendt tilbud på fremføring 
af erhvervsfiberforbindelse ”Buisiness Light 50/50 Mbit/s” til 
Kaldredvej 20 for kr. 2.995,- som koster kr. 399/md - priser + 
moms. Tilbuddet er gældende i 30 dage. Forbindelsen kan i 
givet fald forlænges til Kaldredvej 22. Menighedsrådet skal 
på mødet tage stilling til tilbuddet. Tilbuddet udsendes inden 
mødet. 
 

Der laves aftale med Fibia om 
Kaldredvej 20, Kaldredvej 22 og 
Kalundborgvej 62. 
Ruth laver aftalen.  

39. Menighedsrådet skal ved hemmelig afstemning vælge ny 
næstformand i henhold til menighedsrådslovens § 8. 

Udsættes til næste møde 
 



 
Menighedsrådet skal endvidere vælge nyt medlem til 
valgbestyrelsen i henhold til § 5a i bekendtgørelse af lov om 
valg til menighedsrådet. 
 

 
Anni Vognstoft indtræder i 
valgbestyrelsen 

40. Orienteringsmødet om valg til menighedsråd er flyttet fra 
tirsdag, den 12. maj til tirsdag, den 9. juni 2020. Mødet 
drøftes, men endelig plan for mødet forventes først helt 
fastlagt på det kommende MR-møde på grundlag af oplæg 
fra valgudvalget. 
  

Planen er stadig at afholde 
menighedsmøde og 
orienteringsmøde denne aften. 
Dominik sørger for lidt 
underholdning. Evt. 
fællesspisning 

41. Nyt fra medarbejderne. 
 

Intet 

42. Siden sidst herunder blandt andet: 
a)  

 
 
 

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

 

44. Formanden: 
a) Provstesyn er fortsat den 14. maj i Bregninge og 

Alleshave og den 26. maj i Bjergsted. 
 

a) Provstesynene udsættes.  
b) Valgportalen er åben.  
c) Møde i RAS er udsat til den 

2. juni kl. 17.30 
 
 
 
 
 

45. Præsten: 
a) 

 
 

I løbet af Påsken har der været 
forskellige aktiviteter på 
kirkegårdene og på hjemmeside/ 
Facebook.  
Indtil vi åbner igen vil der til hver 
søndag være en lille andagt 
enten ved CSM eller ved SBK 
eller HGO 

46. Kontaktpersonen: 
a) Kirkegårdskonferencen den 3. marts 2020. 
b) Personalemødet den 11. marts 2020. 
 

a) Anne udsender et 
referat 

b) Der er udsendt et referat 
fra Kirsten 

 
47. Kassereren: 

a) 
 
 

Der arbejdes på at få det i orden 
så graverne kan godkende 
faktura på Brandsoft.  

48. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 
 
Kirkeværgen har fremsendt notat til dette møde med bilag 
omhandlende 6 punkter til behandling af menighedsrådet 

a) Der bestilles en dobbeltlåge til 
Bregninge ny kirkegård 
b) Der indkøbes en trailer med 
net.  



som følger: 
 
a) Stillingtagen til 2 tilbud om levering og montering af 

dobbeltlåge til Bregninge kirkegård i henhold til punkt 1. 
b) Menighedsrådet skal tage stilling til om medarbejderne 

på kirkegården skal have en ny trailer og i givet fald 
vælge mellem 2 tilbud i henhold til punkt 2. 

c) Der er indhentet tilbud på kalkning af Bregninge kirke i 
henhold til punkt 3. 

d) Menighedsrådet skal tage stilling til skovning og 
reetablering af det sydlige læbælte ved 
præstegårdshaven og beplantningen mellem 
præstegården og den nye kirkegård ved Bregninge kirke i 
henhold til punkt 4. 

e) Menighedsrådet skal tage stilling til udsættelse af den 
indvendige kalkning af Alleshave kirke til efter 
provstesynet i henhold til punkt 5.  
 
Til orientering har Stiftet/Nationalmuseet endnu ikke 
svaret på vores henvendelse om kalkning omkring 
freskoen i koret. 

f) Menighedsrådet skal tage stilling til sikring af gravsten 
dels de privatejede gravsten og de gravsten 
menighedsrådet har ansvar for jævnfør de vedhæftede 
priser i henhold til punkt 6. 
 

c) Vides ikke hvornår det 
påbegyndes 
d) Arbejdet udsættes til der er 
penge til det. Der søges om 5 % 
midler til de træer der er farlige.  
e) Udsættes til efter syn. Der 
undlades at kalkes i apsis.  
F) Det bliver et anlægsønske. Der 
udarbejdes et brev til de private 
gravstedsejere ang. sikring af 
deres gravsten. 
Lapidarieudvalget mødes for at 
gennemgå kriterierne for 
udvælgelse af sten.  
Der overvejes et nyt 
gravstedskort til Bregninge.  
 

49. Aktivitetsudvalget: 
a)  
 
 

 1/10: Foredrag om Paulus, 
sognehuset kl. 19.00 
4/11: Foredrag om Højsangen, 
Viskinge Sognegård kl. 19.00 

50. Børne- og ungeudvalget:  
a) 

 
 

Fra Ymen Tornved er der 
modtaget 4000 kr. til 
børnearbejde. De er berammet 
til at blive brugt den 7.10 til 
børneteater for de to 
børnehaver 

51. Eventuelt. 
Indledning til det kommende MR-møde den 27. maj 2020 
ved Bente Winkler og kaffe/kage ved Christina Morsing. 
 

26.8: Præsteparret inviterer til 
morgenkaffe kl. 7.30 i anledning 
af deres sølvbryllup.  

  
Alleshave, den 18.04.2020. 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 
 
 
Christina Morsing 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 



 
Anne Lauritzen Hørkilde 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   
 
 


