
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 17. august 2021 kl. 19.30 
i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Christina 
Morsing, Annette Lambæk Kjærgaard, Kirsten Øriis Bjerrum, 
Dorthe Laursen, Mogens Kristiansen, medarbejderrepræsentant 
Jette Sørensen.  
 
Endvidere sendes dagsordenen til:  
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner 
Christiansen. Regnskabsfører Merete Ditte Nielsen. 

 
 
Fra punkt: 102. 
 
Til punkt: 117.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Jette Sørensen 
Afbud: Dorthe Laursen, Rikke Løbner Christiansen Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle de andre Kaffe/brød: Mogens Kristiansen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

102 Regnskabsleder for RAS Connie Veiss har den 14. juni 2021 
opfordret Menighedsrådet til at drøfte muligheden for at 
flytte bank fra Nordea til Danske Bank. RAS har efter et møde 
med Danske Bank landet en aftale, som giver mulighed for at 
administrere de netbanker, som menighedsrådene giver lov 
til. Menighedsrådet skal således tage stilling til, om vi skal 
skifte til Danske Bank. Fremlægges af formanden. 

Vedtaget 
Annette Lambæk vil gerne 
have ført til referat at hun er i 
mod det.  

103 Der afholdes Stiftsdag i Roskilde den 11. september 2021 for 
stiftets menighedsråd og medarbejdere. Program udsendes 
inden mødet. Tilmeldingsfrist 25.08.2021. Hvor mange 
deltager?  

Interesserede vender tilbage 
til Jens 

104 Valg til provstiudvalget i Ubby Forsamlingshus den 31.08.21. 
Menighedsrådet kan/bør deltage. Formanden orienterer. 
 

Christina, Jens                              
Annette deltager måske 

105 Jævnfør kirkesynet har kirkeværgen indhentet udtalelse om 
tilstanden af ahorntræet i det sydøstlige hjørne ved 
kirkegårdsmuren i Bregninge. Udtalelsen udsendes inden 
mødet. MR skal tage stilling til om træet skal fældes. 

Kirsten indhenter endnu et 
tilbud til næste møde. Måske 
lader vi et stykke af stammen 
blive stående.  

106 Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
a) Køb af ny minilaster ”Eltor Sharp” med tilbehør iflg. 

tilbud. 

Vi afventer besked vedr. 
moms fra RAS. Jens giver Tine 
endelig besked 

107 Nyt fra medarbejderne. 
 

Mogens kigger på toilettet i 
den lille graverbygning. 
Ligeledes på låsene i 
sognehuset 



108 Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Generelt om gudstjenesterne. 
b) 04.07.21 gudstjeneste på Amfi. 
c) 11.07.21 pilgrimsvandring fra gl. Aunsø til Bjergsted. 
d) 17.08.21 Valg af bestyrelse for RAS – formanden 

deltager. 

Afstand- og arealkrav 
ophævet den 14.8 
b og c – gode gudstjenester 
D: der blev valgt en god 
bestyrelse.  

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

 

109 Formanden: 
a) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden juni 2021. 
b) DK skal have ny digital post og nyt nemid. 
c) Ny bekendtgørelse om valg til provstiudvalget 
d) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden juli 2021. 
e) Ny vejledning om håndtering af seksuel chikane. 
f) Gratis tilbud fra forsikringsenheden. 
g) Orientering fra Bibelselskabet. 
h) Stiftets løncenter udbetaler morarenter. 
i) Budgetsamråd i Ubby Forsamlingshus 18.08.21 kl. 17.00. 

Formand og præst? deltager. 
j) Provstiet har godkendt MR´s syn af kirkerne med videre 

under forudsætning af budgetmæssig dækning. 
k) Formanden har sendt fuldmagtserklæring til revisoren 

vedr. engagementsoversigt fra banken. 
l) Nyhedsbrev fra Hospicegården juni 2021. 
m) Nyhedsbrev om borebiller udsendt til MR den 22.06.21. 
n) Formanden har underskrevet onlineaftale med Nordea. 
o) Nyhedsbrev fra Landsforeningen af Menighedsråd. 
p) ”Lidenskab for liv” – foredrag v/AnnMari Max Hansen. 
q) Hilsen fra Provsten om genoplukning. 
r) Formandsmøde i Sognehuset 24.08.21. 
s) Spejderne har på det foreliggende grundlag opgivet 

opførelse af shelter på Amfiøen. 

a) Overvej at anmelde 
rørskader til 
forsikringsenheden.  
 
 
 
 
 
 
i) Christina deltager som TR. 
Jens deltager 
 
 
m) Der skal kontaktes en 
restaureringsekspert ang. 
borebiller i Bjergsted Kirke. 
Hans redegørelse skal sendes 
til stiftet. Kirsten er på sagen 
o) opfordring til at få det 
direkte.  
p) Det overvejes til en fælles 
sogneaften 
 
 

110 Præsten: 
a) Gudstjeneste på Lyngen torsdag, den 19.08.21. 
b) Høstgudstjenesten den 19.09.2021 herunder: 

1. Bordopstilling/borddækning 
2. Bestille og anrette mad 
3. Rydning og opvask med videre 

 

c) Løntakster til vikar. Følger 
Viskinge-Avnsø  
b) 1. Graverne  
3. Kirsten, Annette, Anni. 
Pølse og ostebord. Brød og 
flutes. Anni sørger for ost, 
Christina brød og bestilling af 
pølse. 
Synge sange, Dominik? 

111 Kontaktpersonen: 
a)  
 

Anette dækker mens Jette, 
Katrine og Tine er på kursus i 
Nordjylland i uge 34,23-24.8 

112 Kassereren:  



113 Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder referat 
fra KKP-mødet den 09.08.2021: 
 Bregninge kirke: 

a) Tilbud vedr. rydning af hæk/reetablering ved 
rundingen. Der er søgt anlægsmidler i 2022 til dette. 
MR skal beslutte hvor når vi ønsker rydningen 
udført. 

 
1. Sognehuset: 
2. Præstegården: 
3. Præsteskoven: 
4. Bjergsted kirke:  

a) Provstiet har bedt om overslag på kalkning i 2022. 
5. Alleshave kirke:  

a) Provstiet har bedt om overslag på kalkning i 2022. 
6. Andet: 

a) Provstiet har meddelt at der ikke følger penge med 
til de udførte rapporter om kirkegårdsmurene. 

b) Hvad med serviceaftale på jordvarmeanlægget og 
varmepumperne med flere? 

c) Hvad gør vi når håndværkerne ikke reagerer? 

a) Afventer svar fra provstiet.  
Tingene udsættes til næste 
MR-møde. 
 
 
 
 
 
 
2. Afventer besøg af mureren. 
 
4. Kirsten sender det videre til 
Dorthe i Provstiet.  
 
 
 
b) Raklev smedje efterser 
jordvarmeanlæg. Der forsøges 
at finde en samlet oversigt  
 
Anni følger op på sagen ang. 
sikring af gravsten 

114 Aktivitetsudvalget: 
 

Christina får indkaldt til et 
fælles aktivitetsmøde.  

115 Børne- og Ungeudvalget:  
116 Hvem har lyst at byde ind med inspiration eller idéer til 

drøftelse i indeværende kvartal jævnfør den tidligere 
visionsplan, jævnfør beslutning på MR-mødet den 17. marts 
2021 punkt 49. 

 

117 Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 15. september 2021 ved 
Rikke Løbner Christiansen og kaffe/brød ved Annette 
Lambæk Kjærgaard. 

 

 
Alleshave, den 13. august 2021 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand  

 
 
 

 
 

 

   
   

 
 

Anni Vognstoft 

 

Annette Lambæk Kjærgaard 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 

Jens Bendix Nielsen 


