Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Christina
Morsing, Annette Lambæk Kjærgaard, Kirsten Øriis Bjerrum,
Dorthe Laursen, Mogens Kristiansen og
medarbejderrepræsentant Jette Sørensen.
Endvidere sendes dagsordenen til:
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner
Christiansen og regnskabsfører Merete Ditte Nielsen
Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster.
Afbud: Annette Lambæk Kjærgaard, Anni Vognstoft
Til stede: Jens, Kirsten,Jette, Mogens, Dorthe og Christina

Punkt: Dagsorden: Åben

Onsdag, den 23. februar 2022 kl.
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22,
Bregninge.

Fra punkt: 19.
Til punkt: 34.

Indledning: Annette Lambæk
Kjærgaard
Referent: Christina Morsing
Kaffe/brød: Dorthe Laursen

Referat:

19.

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

20.

På baggrund af forbrug af el og fyringsolie i 2019, 2020
og 2021 skal menighedsrådet tage stilling til om
budgettet for 2022 skal reguleres. Punktet fremlægges
af formanden. Oversigt udsendes inden mødet.*

21.

Menighedsrådet skal tage stilling til, om der skal ydes
kvalifikationstillæg til ansat gravermedhjælpervikar.
Orientering ved formanden.

30 % oven i budget for olie og el
37000 kr. mere for olie, 17000 kr. for
el.
Andel spørges af Kirsten om de ved at
vi har varmepumpe i sognehus, nr. 20
og Bjergsted Kirke. Jens ændrer BBR
hos kommunen.
Godkendt

22.

Menighedsrådet skal tage stilling til om der i anledning
af bispevalget skal afsættes tid på de kommende MRmøder til drøftelse af relevante emner om kirkens
udvikling og rollen for den kommende biskop.
Inspiration til lokale samtaler udsendes inden mødet.*

Tager spg. efter rækkefølge i stedet
for indledning.

23.

Orientering fra udvalget omkring sikring af gravsten ved
kirkeværgen og formanden. Menighedsrådet skal
endvidere træffe beslutning om forløbet af
gravstenssikringen samt iværksættelse af sikring af de
gravsten, som er menighedsrådets ansvar. Forslag til
brev til gravstensejerne fremsendes inden mødet.*

Bjergsted 6 private og 4 under MR
Alleshave 4 private og 1 under MR
Bregninge 26 MR og 36 private.
MRs udgift 71.700 kr.

24.
25.
26.

Menighedsrådet skal træffe beslutning om
udarbejdelse af kirkegårdsplan jævnfør sidste møde
punkt 3.
Nyt fra medarbejderne.
Siden sidst, herunder blandt andet:
a) Gudstjenesterne generelt.

Firmaet kan gå i gang i juni-juli 2022.
Det videre forløb overlades til
gravsten-udvalget. Udvalget sætter
det i gang. Udvalgets næste møde
080322.
Forslag til brev til de private
gravstensejere godkendes.
Udskydes til næste møde, når vi
kender vores budget.
Nyt om graversituationen.
Det synes at være sådan at folk igen
tør komme i kirke og have kirkelige
handlinger.

Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/
status med videre:
27.

Formanden:
a) Åben skole åben kirke forløb 2022.
b) Bispevalget er igangsat.
c) Bekendtgørelse af bispevalg i Roskilde Stift.
d) Stormøder omkring bispevalg.
e) Fælles invitation til generalforsamling.
f) Ændrede regler om fysisk fremmøde.
g) Teater i kirken.
h) Oplysning om valgte medlemmer af MR sendt til
Stiftet den 13.02.2022.
i) Opkrævning af kontingent til menighedsplejen kr.
600,j) Kontingent til landsforeningen 2022.
k) Nyhedsbrev fra menighedsplejen og referat fra
seneste bestyrelsesmøde.
l) Bygningskyndig Anton Bolgan har givet tilsagn om
syn den 27.04 i Bregninge og den 29.04 i Alleshave
og Bjergsted.
m) Modtaget præsentation af bispekandidat Rasmus
Nøjgaard.
n) Stormøde i Knabstruphallen 04.04 kl. 18.30 – 21.30.
o) Folkekirken som arbejdsplads.
p) Mit ID på kirkenettet.
q) Jubilæumsfejring Roskilde Stift den 19. - 21. august i
Roskilde.
r) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden januar 22.
s) Regulering af satser for folkekirkens konsulenter.
t) Mulighed for tilskud til kirkens istandsættelse.

c) Bispevielse den 4. september
e) 24. marts kl.19 i Ubby. Kirsten,
Mogens, Jens, Dorthe, Christina. Jens
tilmelder.

q) Festgudstjeneste den 21.8 kl.
14.00. nærmere info følger
u) Graveren kigger på særkalkene i
Bregninge og Alleshave mht.
forsølvning.

28.

Præsten:

29.

Kontaktpersonen:

30.

Kassereren/økonomi:

31.

Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:
a) Bregninge kirke/kirkegård:
b) Sognehuset:
c) Præstegården:
d) Præsteskoven:
e) Bjergsted kirke/kirkegård
1. Ønske om en ny kistevogn til Bjergsted?
f)

Heidi har informeret korpiger og
korforældre om sin opsigelse, hendes
sidste gang er den 6.4.
Revidering af samarbejdsaftalen med
Viskinge-Avnsø
Kig på alarmen, Dorthe går videre
med det.
Synslisterne kigges igennem på marts
mødet
Bregninge: træ vældet på præstestien
i stormen
Bjergsted: Ubudne gæster på
kirkegården. Der skal hegn op ud til Ppladsen. Der er sat hegn op ved
enebærhækken ud til Ingas område.
Mogens kontakter Bjarne ang.
dyrehegn.

Alleshave kirke/kirkegård:

g) Andet:
32.

Aktivitetsudvalget:
a) Tango og vino i Bregninge kirke 10.03.22 kl. 19.00.

Fællesarrangement med VA og FS.

33.

Børne- og Ungeudvalget:

Fastelavn for første gang i 2 år – vi
glæder os

34.

Eventuelt.

Vedtægter for arbejdsopgaver, sendes
til Jens.

Indledning til kommende MR-møde den 16. marts 2022
ved Kirsten Øriis Bjerrum og kaffe/brød ved Mogens
Kristiansen.

Alleshave, den 19. februar 2021
Venlig hilsen
Jens Bendix Nielsen
Menighedsrådsformand

Anni Vognstoft

Kirsten Øriis Bjerrum

Christina Morsing

Annette Lambæk Kjærgaard

Marit Dorthe Augusta Laursen

Per Mogens Kristiansen

Jens Bendix Nielsen

