
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 17. juni 2020 kl. 16.30 
på Kaldredvej 22, Bregninge.  

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

 
Fra punkt: 70. 
 
Til punkt: 83.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank og Webmaster. Afslutning: Ruth Lundgaard 
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede: Kaffe/brød: Hver især medbringer 

selv 
 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

70. Vi får besøg af en kirkegårdsarkitekt som opfølgning vedr. 
punkt 66g2 på sidste møde, hvorfor mødet begynder med en 
rundtur på Bregninge kirkegård. 
 

Anne Stausholm. Vi gik en tur 
på kirkegården, hun melder 
tilbage til MR-mødet i 
september 

71. Der er bestilt smørrebrød til fællesspisning. 
 

 

72. Orientering og drøftelse af oplæg til personalepolitik ved 
formanden. 
 

Jens Bendix’ oplæg 
fremlægges for 
medarbejderne på 
personalemødet d. 9. oktober. 
Så finder vi der ud af det 
videre forløb. 

73. Drøftelse med henblik på godkendelse af ”Vedtægt for 
samarbejde mellem menighedsråd i Kalundborg Provsti om 
drift af det fælles regnskabs- og administrationsfunktion og 
ansættelse af fælles regnskabsfører(-e)” ved kasserer og 
formand. Materiale fra det seneste møde i RAS den 
02.06.2020 herunder vedtægterne udsendes inden mødet. 
 

Drøftet og godkendt 

74. Nyt fra medarbejderne. 
 

 

75. Siden sidst herunder blandt andet: 
a) Gudstjenester generelt. 
b) Kasserer og formand deltog i mødet om RAS-

samarbejdet i Finderup den 02.06.2020. 
c) Kontaktperson, kasserer og formand drøftede løsning af 

diverse opgaver med Tine og Anette den 12.06.2020. 
 

c) Opgaver kommer fra KKP og 
fra synet 
 
  



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

 

76. Formanden: 
a) Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken 

og andre trossamfund revideret 09.06.2020. 
b) Reglerne om arealkrav lempes fra 4 til 2 m² hvis 

deltagerne overvejende sidder ned. 
c) Tjekliste til dialog om genoptagelse af korvirksomhed. 
d) Genautorisering af menighedsrådsbrugere. 
e) Ny procedure ved bygge- og istandsættelsessager. 
f) Krise i krisen – Coronapandemien medfører sult. 
g) Kursus om psykisk syge i menigheden. 
h) Elvis – Gospel. 
i) Præsters skærpede underretningspligt. 
j) Nyt webinar: Udsatte børn – menighedens og præsters 

ansvar. 
k) Nu er dagen fuld af sang. 

 

  
b) Såfremt der ikke synges.  
MR er enige om at der som 
udgangspunkt synges ved alle 
gudstjenester og kirkelige 
handlinger.  
d) Formanden er bemyndiget 
til at foretage genautorisering.   
 
 
 

77. Præsten: 
a) Fælles gudstjeneste på Eskebjerg Lyng torsdag, den 20. 

august 2020. 

Sommerferie fra 28.6-13.7 
 

78. Kontaktpersonen: 
a)  
 

Organist bevilliget hjælp til 
uddannelse.  
 

79. Kassereren: 
a) 
 

Datalinjer opsagt på sognehus 
og graverkontor.  

80. Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget: 
a) Bregninge kirke. 

 
b) Sognehuset. 

 
c) Præstegården. 

 
d) Præsteskoven. 

 
e) Bjergsted kirke. 

 
f) Alleshave kirke. 

 
g) Andet 

 
 

KKP har sendt referat ud.  
 
På afd. K er der 5 
urnegravsteder plus 5 spredt 
ud på kirkegården. Ellers 
afventer vi udspil jf. pkt. 70. 
Ruth og Bente gennemgår 
budgettet med Tine og Anette 
mhp. fastsættelse af 
rådighedsbeløb  
 
Skovfirmaet kontaktes vedr. 
Præsteskoven i uge 36.   

81. Aktivitetsudvalget: 
a) Sommerkoncert i Alleshave den 13. august 2020 kl. 

19.00. 
b) Gudstjeneste på Eskebjerg lyng den 20. august kl. 19.00. 
 

c) Foredraget om tyskerne i 
Eskebjerg bliver enten tirsdag 
eller torsdag i uge 43 



82. Børne- og ungeudvalget:  
a) 

 

83. Eventuelt. 
Kommende MR-møde er planlagt til den 18. august 2020. 
Indledning ved Christina Morsing og kaffe/te/brød ved Bente 
Winkler 
 

 

  
Alleshave, den 13.06.2020  
Venlig hilsen   
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand 
 

 
 
Christina Morsing 
 
 

 
 
Anni Vognstoft                  

 
 
Ruth Lundgaard 

Anne Lauritzen Hørkilde 
 
 

Bente Winkler Jens Bendix Nielsen 

   
 
 


