
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 15. september 2021 kl. 
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

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

 
 
Fra punkt: 118. 
 
Til punkt: 131.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Rikke Løbner 
Christiansen. 

Afbud: Annette Lambæk, Jette Sørensen Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle andre Kaffe/brød: Annette Lambæk 

Kjærgaard. 
 

Punkt
: 

Dagsorden: Åben Referat: 
 

118. Provstiet har meddelt fristforlængelse til at regnskabet 
for 2. kvartal 2021 først behandles på dette møde. 
Regnskabet fremlægges af kasserer og regnskabsfører. 
Regnskabsføreren udsender kvartalsregnskabet inden 
mødet. 
 

Et pænt overskud på 230.000, 
skyldes primært corona og vakance 
i gravermedhjælperstillingen. 
Flere indtægter end forventet, 
justerer i budget 2022 
 

119. Provstiet har udmeldt den endelige ligning for 
budgetåret 2022. På baggrund af ligningen skal det 
endelige budget udarbejdes og godkendes på MR-mødet 
den 20. oktober 2021. Orientering ved formanden og 
regnskabsføreren. Formanden udsender provstiets 
orientering om ligningen inden mødet.  
 

97680 kalkning Bjergsted  
67280 kalkning Alleshave 
62000 sikring af gravsten 
70000 stillads til forundersøgelse af 
kalkmalerier i Bregninge 
 

120. Provstiet har udsendt vejledning om sikring af gravsten, 
og gjort opmærksom på menighedsrådets ansvar for 
gravsten, der kan være til fare for sikkerheden. Der er 
endvidere vedlagt forslag til brev til gravstensejere. 
Provstiet pålægger endvidere Menighedsrådet at 
udarbejde en ny kirkegårdsvedtægt inden udgangen af 
året. Menighedsrådet skal tage stilling til proceduren for 
sikring af gravstenene samt udarbejdelse af en ny 
kirkegårdsvedtægt. Orientering ved formanden. 
Formanden udsender materialet fra provstiet inden 
mødet. 

Kirkegårdsvedtægter revideres af 
Kirsten, Jens, Tine og Anni 
Udvalget beslutter den videre 
procedure.  
Kirsten indkalder til møde indenfor 
en tre ugers tid 



 

121. Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
 

Der er ikke noget 

122. Nyt fra medarbejderne. 
 

Udgår  

123. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Generelt om gudstjenesterne. Herunder 

konfirmationerne. 
b) Budgetsamråd i Ubby den 18.08.2021. (Præst og 

formand) 
c) Valg til provstiudvalget den 31.08.2021. (Præst og 

formand). 
d) Gudstjeneste på Lyngen den 19.08.2021. 
e) Formandsmøde i Sognehuset 24.08.2021. 
f) Mogens og Kirsten deltog i Stiftsdagen den 

11.09.2021. 
 

a) De er gået rigtig godt! Skønt at 
have fulde kirker igen!  
B) Referat i postkassen 
c) se postkasse 
d) Trods lidt gråt vejr blev det en 
rigtig god aften. 
e) Fint møde, mangler indslag til 
det fælles MR møde. Større 
fællesarrangement den 27.1 
2022.? 
Go Stiftsdag 

 Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/st
atus med videre: 
 

 

124. Formanden: 
a) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden september 2021. 
b) De særlige coronaregler for folkekirken er ophævet. 
c) Ny vejledning om medarbejderepræsentantens rolle 

og rettigheder. Formanden udsender inden mødet. 
d) Videresendelse af post fra virk.dk. 
e) Ophævelse af regler om virtuelle 

menighedsrådsmøder. 
f) Lønmodtagernes feriemidler. 
g) Kirketeatret optræder i hele landet. 
h) Nyt fra materialebanken. 
i) Nyhedsbrev fra Roskilde Stift. 
j) Anmodning om aktindsigt 
k) Alle formænd inviteres til møde i Roskilde af 

Landsforeningen.  
 
 

 

 
 
 

125. Præsten: 
a) Høstgudstjenesten den 19.09.2021.  

 

a) Nadver tilbage til normalen.  
Mogens henter pølsebord hos 
slagteren 

b) De nye konfirmander 
begynder den 28.9. 
Velkomst/forklaringsgudstjene
ste den 26.9 i Alleshave 

126. Kontaktpersonen: 
a) Graverkurset i Nordjylland. 
 

b) Ferie opgørelser gennemgået 



127. Kassereren: 
a) Status vedr. bankskifte. 
b) Regnskabsførerens midlertidige udfordringer med 

banken. 
 

c) Bøgerne om Alleshave Kirke 
bliver fremover bogført som 
udgifter.  
 

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

a) MR skal beslutte hvornår vi ønsker rydningen af 
rundingen udført. Der er ikke bevilget 
anlægsmidler i 2022. 

b) Beslutning om fældning af ahorntræ efter 
modtagelse af tilbud 2? 

 
2. Sognehuset: 

 
3. Præstegården: 

 
 

4. Præsteskoven: 
 

 
5. Bjergsted kirke:  

a) Status vedr. undersøgelse af borebillangreb. 
b) Planering af græs og trappe 

 
 

 
6. Alleshave kirke:  

 
7. Andet: 

a) Samling af serviceaftalerne.  
b) Status vedr. køb af ny minilaster. 

 

a) Sættes igang 
 
b) Tilbud 2 accepteres og 
iværksættes når der kommer ok fra 
provstiet 
 
2. Indkøb af to nye låse til dørene 
 
4. Beløb til overs: 22200 kr. Søger 
provstiet om overførsel til indkøb 
af minilaster 
 
3. Mureren er færdig 
 
5.  
a) Besøg af konsulent den 14.10 
b) Sættes i gang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. a) Et tredje tilbud indhentes og 
Kirsten afgør det sammen med 
Mogens og Anni  
 
 

129. Aktivitetsudvalget: 
 

6.10 Koncert i Bjergsted Kirke om 
Johnny Cash 
Fællesmøde 7.10 kl. 19.00 i 
Føllenslev 

130. Børne- og Ungeudvalget: 
 

Halloween den 28. oktober 

131. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende møde den 20. oktober 2021 
ved Jens Bendix Nielsen og kaffe/brød ved Christina 
Morsing. 
 

 

 



Alleshave, den 5. september 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 


