
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 17. november 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: 147. 
 
Til punkt: 167.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Anni Vognstoft 
Afbud: Jette Referent: Christina Morsing 
Til stede: Anni, Christina, Annette, Kirsten, Dorthe, Mogens, 
Merete og Jens 

Kaffe/brød: Annette Lambæk 
Kjærgaard 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

147. Godkendelse af dagsordenen. 
 

Godkendt 

148. a) Valg af formand for det næste år ved hemmelig 
afstemning i henhold til menighedsrådslovens § 11 
stk. 1. 

b) Valg af næstformand for det næste år ved 
hemmelig afstemning i henhold til 
menighedsrådslovens § 11 stk. 2. 
 

Jens Bendix Nielsen valgt til formand 
for det næste år.  
 
Anni Vognstoft valgt som 
næstformand for det næste år.  

149. Valg af de i menighedsrådslovens § 9 angivne 
enkeltmandsposter for det kommende år ved åben 
afstemning: 
a) Kirkeværge. 
b) Kasserer. 
c) Sekretær. 
d) Kontaktperson. 
e) Bygningskyndig. 
f) Bemyndiget person jævnfør § 9 stk. 9 

 

a) Kirsten Bjerrum  
b) Dorthe Laursen 
c) Christina Morsing 
d) Annette Lambæk 
e) Anton Bolgan 
f) Anni Vognstoft 

150. Menighedsrådet skal træffe afgørelse om datoer for 
afholdelse af menighedsrådsmøder i 2022. Formanden 
foreslår følgende datoer – alle er onsdage: 
a) 19. januar 
b) 16. februar 
c) 16. marts 

19.1 
23.2 
16.3 
20.4 
18.5 
15.6 



d) 20. april 
e) 18. maj 
f) 15. juni 
g) 17. august 
h) 14. september 
i) 19. oktober 
j) 16. november 
k) Formanden foreslår at alle møder afholdes i 

Sognehuset, Kaldredvej 22, 4593 Eskebjerg – så vidt 
muligt fra kl. 19.00. 
 

24.8 
14.9 
26.10 
16.11 
 
Kaldredvej 22.  

151. Behandling af regnskabet for 3. kvartal 2021. 
Regnskabet fremlægges af kasserer og regnskabsfører. 
Regnskabsføreren udsender kvartalsregnskabet inden 
mødet. 
 

Gennemgået. Det ser godt ud. 
Overvejelse af om der ikke skal bruges 
noget af overskuddet.  
Se pkt. 157. 

152. Behandling af provstiets bemærkninger til revisionens 
udtalelse/bemærkninger til årsregnskabet 2020 – hvis 
provstiet når det inden mødet. I givet fald udsendes 
provstiets udtalelse inden mødet og regnskabsføreren 
anmodes om at medvirke ved dette punkt. 
 

Det er der taget hånd om.  

153. Jævnfør revisionens bemærkninger som blev behandlet 
på mødet den 20. oktober 2021 under punkt 133, skal 
menighedsrådet beslutte om der skal udføres 
dobbeltkontrol i forbindelse med udbetalinger fra 
banken og i givet fald hvem der skal forestå 
dobbeltkontrollen. Punktet fremlægges af formanden 
og regnskabsføreren.  
 

Kassereren udfører dobbeltkontrol af 
udbetalinger fra banken.  
Merete sørger for det praktiske med 
Danske Bank. 
 

154. a) Det nedsatte udvalg arbejder på at færdiggøre den 
nye kirkegårdsvedtægt, som provstiet skal have 
tilsendt til godkendelse inden udgangen af 2021. 
Kirkegårdsvedtægten fremlægges af formanden 
med henblik på menighedsrådets godkendelse. 
Vedtægten udsendes inden mødet. 

b) Samme udvalg fik til opgave at planlægge sikringen 
af de ustabile gravsten – såvel de sten som er 
kirkens ansvar, som de sten hvor gravstedsejeren 
har ansvaret jævnfør anlægsbevillingen for 2022. 
Udvalget har endnu ikke påbegyndt denne opgave, 
hvorfor det foreslås menighedsrådet at opgaven 
først påbegyndes primo 2022. 

 

a) Formanden sender til provstiet. 
Præst sender takstblad og vedtægt til 
hjemmesiden.  
 
 
b) Der kigges på det i det nye år.  

155. Menighedsrådsforeningen og Hvidebæk Pastorat 
inviterer til åbent debatmøde torsdag, den 25. 
november 2021 kl. 18.30-21.30 i Ubby Forsamlingshus 
med emnet ”GUDSTJENESTEN TIL DEBAT”. 
Menighedsrådet skal drøfte deltagelse i mødet, da 

 



tilmelding skal ske senest den 20. november. Punktet 
fremlægges af formanden. 
 

156. Provstiet inviterer til 25 års jubilæumsreception for 
provsten fredag, den 26. november 2021 kl. 13.00 – 
16.00 i Finderup. 
Menighedsrådet skal drøfte deltagelse i receptionen 
samt jubilæumsgave. Punktet fremlægges af 
formanden. 
 

300 kr. overføres til provstiet. 
Christina giver Merete besked.  
Christina deltager. 

157. Godkendelse af diverse arbejder/ investeringer: 
 

a) Regulering af Bregninge Kirkegård? 
Der kigges på det i 2022. Det noteres i 
regnskab 2021 at vi har denne plan. 
Det tages op på januar mødet.  
b) 3 Affaldsbåse. Mogens  
c) Højskolesangbøger 30 stk. Christina 

158. Nyt fra medarbejderne. 
 

Jon forlænges i 14 dage, og mere hvis 
nødvendigt.  

159. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Formand og sekretær deltog i kurset ”Dagsorden og 

Referat” i Viskinge Sognegård den 26. oktober 
2021. 
 

b) Fint at få det præciseret.  

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

 

160. Formanden: 
a) Kirkefondet indbyder til ”Vejkirker og andre Åbne 

kirker.” 
b) Formanden har bestilt minihåndbøger med 

kalender for 2022. Håber de kommer inden mødet! 
c) Forlænget sagsbehandlingstid i folkekirkens 

Forsikringsenhed. 
d) Forsikringsenhedens nyhedsbrev november 2021. 
e) Folkekirkens nye intranet. 
f) Himmelske dage 2022. 
g) Det nye Stiftsråd i Roskilde 2021 – 2025. 
h) Monumentsikkerhed. 
i) Regnskabsføreren holder ferie 18.12.2021 til den 

03.01.2022. 
j) Nyt fra materialebanken 
k) Bibelselskabet, bibellæseplan for 2022.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
d) Sørg for at dokumentere sagen 
hurtigst muligt.  
f) Der er åben for billetsalg på 
www.himmelskedage.dk  
 
 

161. Præsten: 
 
 

Coronarestriktioner:  
Coronapas juleaften i Bregninge – 
Dorthe og Kirsten tjekker.  



Evt. Alleshave Rikke, Bjergsted 
Christina 
Menighedsrådet følger de gældende 
regler.   
Fridage: 30.11-5.12 (uge 48) og uge 1.  

162. Kontaktpersonen: 
a) Medarbejdermøde den 29. oktober 2021. 

 

MUS-samtaler i januar.  
a) Godt medarbejdermøde 
Julefrokost på Jyderup Præstegård 
den 14.1. 
Julegaveoverrækkelse lige inden jul  

163. Kassereren/økonomi: 
a) Status vedr. bankskifte ved regnskabsføreren. 
b) Godkendelse af overførselsservice ved 

regnskabsføreren. 
c) Netsaftale om lønkørsel i Danske Bank ved 

regnskabsføreren. 
d) Provstiet er søgt om overførsel af overskud fra 5 % 

bevillingen fra fældning af risikotræer i 
præsteskoven til køb af minilasteren ved 
formanden. 

e) Provstiet er søgt om godkendelse af køb af 
styringsure til Bregninge og Alleshave for 
anlægsmidlerne i 2020 frem for køb af katafalk, 
som angivet/godkendt af provstiet ved formanden. 

a) Tre konti oprettet.  
b) Regnskabsføreren godkendes. Og 
opretter adgang til kontaktperson og 
næstformand. 
c) Bregninge-Bjergsted-Alleshave 
menighedsråd giver fuldmagt til 
regnskabsfører Merete Ditte Nielsen 
til at underskrive aftaler fra nets-
overførselsservice på vegne af 
menighedsrådet.  
d) Afventer svar. 
e) Afventer svar 
 
 

164. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  
1. Bregninge kirke: 

a) Fældning af ahorntræet. 
b) Utæthed i taget på Kaldredvej 20? 
 

2. Sognehuset: 
a) Nye låse. 

 
3. Præstegården: 

a) Rensning af tagrende. 
 

4. Præsteskoven: 
 

5. Bjergsted kirke:  
a) Behandling af borebilleangrebet?  

 
6. Alleshave kirke:  

a) Håndvaskearmatur + skilt. 
 

7. Andet: 
a) Samling af serviceaftalerne.  

Levering af ny minilaster? 
 

1. 
a) Flottere vue til kirken. Hold øje 
med nye skud. Roden bliver stået.  
b) Der holdes øje med det.  
 
2. De er eftergået.  
 
3. De er renset  
 
5. Muren repareret hullerne i 
kirkemuren i Bjergsted.  
Græsplænen er blevet jævnet.  
Ny egetræsbjælke til lågen på den nye 
kirkegård i Bjergsted. 3200 kr. plus 
moms. Kirsten sætter det i gang.  
 
Tømreren kikker på rengøring af 
bjælker og loft.   
 
6. Udskiftet.  
 
7. Serviceaftalte på plads og eftersyn 
er gennemført. 
Kirsten følger op på køb af minilaster 



165. Aktivitetsudvalget: 
 
 

8.12 kl. 19.30 i Bregninge: Julekoncert 
med Jyderup Sangkor 
13.1. kl. 19.00 i Bregninge: 
Nytårsarrangement med tango og 
tapas 

166. Børne- og Ungeudvalget: 
 
 

Meget flot Halloween aften, ca. 80 i 
kirken, 60 til spisning.  
1. søndag i advent kl. 14.00 i 
Alleshave med kor og spejdere. 
Kirkerod den 9.12.  

167. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 19. januar ved 
Christina Morsing og kaffe/brød ved Kirsten Øriis 
Bjerrum . 
 

 

 
Alleshave, den 13. november 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 


