Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd

Menighedsrådsmøde

Onsdag, den 30. september 2020 kl.
19.00 i Sognehuset på Kaldredvej 22,
Bregninge.

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Bente
Winkler, Ruth Lundgaard, Christina Morsing, Anne Lauritzen
Hørkilde, medarbejderrepræsentant Jette Sørensen.

Fra punkt: 99.

Endvidere sendes dagsordenen til: Stedfortræder, Hans-Erik
Olsen og Henrik Linde.
Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster.
Afbud:
Til stede: Alle indkaldte

Til punkt: 112.

Indledning: Anne Lauritzen Hørkilde
Referent: Christina Morsing
Kaffe/brød: Jette Sørensen

Punkt: Dagsorden: Åben
99.

Valgforsamlingen - status om valget til Menighedsrådet, som
blev afholdt den 15. september 2020 v/Valgudvalget.

100.

Provstiet har foreslået nye datoer til provstesyn i Bregninge
og Alleshave: 04.11.2020 eller 25.11.2020. Christina kan
imidlertid ikke den 04.11.2020 hvilket er meddelt Provsten.
Spørgsmålet er derfor om synet kan afholdes onsdag, den
25.11.2020 med start kl. 9.00 ved præstegården?
Det sidste MR-møde i dette kirkeår er berammet til onsdag,
den 25. november 2020. Menighedsrådet skal tage stilling til,
om mødet skal begynde med spisning og dermed begynde
lidt tidligere. Der skal endvidere tages stilling til, om mødet
skal være fælles med det nyvalgte menighedsråd, som skal
holde konstituerende møde inden den 29. november
2020.09.26.

101.

102.

Nyt fra medarbejderne.

103.

Siden sidst herunder blandt andet:
a) Gudstjenester generelt.
b) Formand og Kasserer deltog i budgetsamråd i Ubby den
19.08.2020.
c) Provstesyn i Bjergsted den 02.09.2020.
d) Valgudvalgsmøde afholdt den 02.09.2020. Referat
udsendt den 06.09.2020.

Referat:
Der blev valgt 6 nye
medlemmer og 3 nye
stedfortrædere.
25.11 er der syn i Alleshave og
Bregninge, med start ved
præstegården.
Det afgående MR mødes kl.
18.00. Det nye råd inviteres til
kl. 18.45 - mad – og
efterfølgende konstituering af
det nye råd.

Indhente nye tilbud på
kistevogn. Ruth indhenter
tilbud sammen med graveren.
To dispensere er i udu, de skal
kigges på. Christina tager
kontakt.
b) Ingen anlægsønsker
opfyldes i 2021

e) Formandsmøde i Viskinge den 03.09.2020. Referat
udsendt den 06.09.2020.
f) Høstgudstjenesten den 27.09.2020.
104.

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

105.

Formanden:
a) Kristeligt dagblad giver gratis abonnement til
menighedsrådsmedlemmer i 4 uger.
b) Menighedsrådsforeningen indbyder til Info-aften om det
konstituerende møde den 19. eller 26. oktober 2020
c) Provstiet indbyder til fyraftensmøde i Finderup med BDO
om regnskabsafslutning 2020 den 17.11.2020 kl. 17.00 –
19.00.
d) Politiet har givet menighedsrådet tilladelse til
beskæftigelse af børn under 13 år (korpiger).
e) Reguleringsplan for Bjergsted Kirkegårde er sendt til
Provstiet.
f) Fælles MR-møde i Viskinge den 29.10.2020. Dagsorden
er udsendt den 06.09.2020.
g) Stiftsdagen som skulle være afholdt den 13.09.2020 er
udsat til 2021.
h) Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden august 2020.
i) Muligt at søge tilskud til forbedret fysisk tilgængelighed
ved MR´s bygninger.
Præsten:
a) Aktivitetsniveau?
b) Fibia i præstegården

106.

107.

Kontaktpersonen:
a) Medarbejdermøde den 09.10.20 med indlæg om corona.

108.

Kassereren:
a)Provstiet har udmeldt den kirkelige ligning for budgetåret
2021, herunder orientering om de hensatte feriemidler.

f) Meget fin gudstjeneste og
smukt pyntet

b) Anni og Jens og dem af de
nye, der vil med.
c) Lonni deltager

f. Forskellige gode punkter på
dagsorden.

Taskforce nedsat bestående af
de to gravere, Christina og
Anne.
Dejlige 5 konfirmationer –
men en hård weekend.
24 nye konfirmander – corona
giver nogle nye udfordringer.
Ny kollega på Sejerø. De tre
MR gav hende gryder.
b) Christina formulerer en
aftale der underskrives på
næste møde.
Mus-samtaler afholdt og de
gik godt.
a) Taskforce møde om kirkens
aktiviteter kl. 12,graverne,
Anne og Christina.
Budget 2021 kan indgives
uændret i forhold til det
foreløbige, vedtages på
oktober mødet.

109.

Kirke-kirkegård- og præstegårdsudvalget:
a) Bregninge kirke.
Måske problemer med kloak ved Kaldredvej 20?
b) Sognehuset.
c) Præstegården.
d) Præsteskoven.
e) Bjergsted kirke.
f) Alleshave kirke.
g) Andet

110.

Aktivitetsudvalget:
a) Foredrag i Bregninge Sognehus den 01.10.2020 kl. 19.00
om Paulus.
Børne- og ungeudvalget:
a) Teater for de to børnehaver 07.10.2020 i Bjergsted
kirke.

111.

112.

a) 16 nye urnegravsteder på
Bregninge Kirkegård.
b) Internet i sognehuset.
a)Kalkning startet på
Bregninge kirke.
f)Kalkning af Alleshave Kirke
indvendig. De tre ugers
lukning aftales af Christina og
Ruth.
f) Tilbud på ny jernlåge til
Alleshave kirkegård indhentes.
e) Mangler efter provstesynet
i Bjergsted gennemgået,
mureren er sat på opgaven
med facaden mod nord
mangler munk og utæthed i
trapperum.
d) Der søges om hjælp til de
væltede træer hos provstiet.
Udskænkning af kaffe og
chokolader.
Prisen bliver lidt højere, da de
to børnehaver ikke må være
der samtidig. Gaven fra Ymen
giver dog et godt tilskud.

Eventuelt.
Kommende MR-møde onsdag, den 21. oktober 2020.
Indledning ved Jette Sørensen og kaffe/brød ved Jens Bendix
Nielsen.

Alleshave, den 26.09.2020
Venlig hilsen
Jens Bendix Nielsen
Menighedsrådsformand

Christina Morsing

Anni Vognstoft

Ruth Lundgaard

Anne Lauritzen Hørkilde

Bente Winkler

Jens Bendix Nielsen

