
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 16. marts 2022 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 og regnskabsfører Merete Ditte Nielsen. 
 
Endvidere sendes dagsordenen til:  
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde og Rikke Løbner 
Christiansen. 

 
 
Fra punkt: 35. 
 
Til punkt: 49.  

Cc: Heidi, Tine, Anette, Frank, Dominik og Webmaster. Indledning: Kirsten Øriis Bjerrum 
Afbud: Anni Vognstoft Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle de andre indkaldte Kaffe/brød: Mogens Kristiansen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

35. Godkendelse af dagsordenen. 
 

Fremtidsspørgsmål: Den kommende 
biskop i forhold til kirkens 
kerneopgaver. Kirkens eksistens står 
på spil.  
Dagsorden godkendt 

36. Fremlæggelse af årsregnskabet 2021 ved 
regnskabsfører og kasserer med henblik på 
menighedsrådets godkendelse. 
 
Menighedsrådet skal samtidig tage stilling til 
anvendelse af årsregnskabets eventuelle overskud.  
 
Årsregnskabet udsendes af regnskabsføreren inden 
mødet. 
 

Regnskabsføreren gennemgik 
årsregnskabet. En del af overskudet 
går til forhøjede forbrugsudgifter og 
moms til el-transporter.  
 
Kirkegårdsplan tages op på næste 
møde 
 
Bregninge-Bjergsted-Alleshave sognes 
menighedsråd, CVR-NR 17458817, 
regnskab 2021, afleveret d. 16-03-
2022 kl. 20:43 

37. Orientering fra gravstensudvalgets møde den 8. marts 
2022 ved kirkeværge, KKP-formanden og formanden. 
 

Brev sendes ud til gravstedsejere. Tine 
har aftalt med firmaet at de gør det i 
juni måned. Folk skal melde tilbage 
senest den 1.6 

38. Menighedsrådet skal sammen med regnskabsføreren 
drøfte processen for årsbudget 2023. 

Anlægsønsker til budget 2023, der 
skal indsendes tilbud på de forskellige 
ønsker:  
Niveauadgang til Alleshave 
Kirkegårdsplan for Bregninge 



Kistevogn til Bjergsted 
Vinduer i Bregninge Kirke 
Merete laver et foreløbigt budget ud 
fra tidligere år. Klar til april-mødet. 
Det endelige budget skal ligge til 
november.  
Jens søger om 3 dages forlængelse, 
fra den 15 til den 18.5 

39. Menighedsrådets studietur har været aflyst de seneste 
2 år. Menighedsrådet skal tage stilling til, om der skal 
være studietur i 2022 og i givet fald hvem der skal 
arrangere den. 

Annette og Christina kigger på det.  

40. Nyt fra medarbejderne. Stigs toilet er gået i stykker. 
41. Siden sidst, herunder blandt andet: 

a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Tango og Vino den 0. marts i Bregninge. 

 

Dåb retur i gudstjenesten. Flere 
lørdagsdåb 
b) Dejlig aften, ikke så stort fremmøde 
(skyldes nok et andet arrangement i 
Åvangen).  

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

 

42. Formanden: 
a) Folkekirkens Nødhjælp: Hjælp familier på flugt i 

Ukraine. 
b) Fejl i lønsystemet for flere gravermedhjælpere. 
c) IT-kontoret orientering om aflevering af 

regnskaber. 
d) Inspirationskonference den 16. maj om grøn 

omstilling. 
e) Webinar om samarbejde i menighedsrådet 

28.03.22.  
f) Mogens, Kirsten, Dorthe, Christina og Jens er 

tilmeldt den fælles generalforsamling den 24.03.22.  
g) Orientering om bispekandidat Per Vibskov Nielsen. 
h) Varsling fra Vejdirektoratet. 
i) Menighedsrådsforeningen: Tag godt imod 

ukrainske flygtninge. 
j) Grøn omstilling nu også på Web. 
k) Provstiets præstegårdsudvalg syner præstegården 

den 15.03.2022 kl. ca. 11.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Præsten: 
a) Babysalmesang begyndt 11.03.22. 
b) Sognepræsten bevilget forlagt tjeneste den 23-30 

juli 2022 

 c) IT problemer i 4 uger, Fibias 
problem, det er nu endelig løst.  
b) Indgår i sommerferieplanlægning 

44. Kontaktpersonen: 
a) Medarbejdermødet den 11. marts 2022. 
 
 

Godt medarbejdermøde. Jette 
genvalgt som medarbejderrep.  
Gravere på kirkegårdskonference: 
Grøn omstilling, så er det nu? 
7. oktober næste møde 



45. Kassereren/økonomi: 
a) Regulering af energiudgifterne (el og fyringsolie) 

som vedtaget på MR-mødet den 23. februar 2022 
sker ved forbrug af de frie midler. 

 
 

46. 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) Alleshave kirke/kirkegård:  
 

g) Andet: Kirkesynsprotokollerne skal gennemgås, så 
det tydeligt fremgår hvad der er udført og hvad der 
mangler at blive udført. 

KKP- udvalg mødes snarest, inden 
synet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådyr på Bjergsted Kirke, ved ikke 
hvor de kommer ind. Vildtkamera 
sættes op  

47. Aktivitetsudvalget: 
a) Grundtvig og kvinderne v/Ann Mari Max Hansen 

den 7. april i Viskinge. 
 

Skærtorsdag-påskemåltid, tilmelding 
senest den 10.4 

48. Børne- og Ungeudvalget: 
 
 

Mini-konfirmandweekend 30.4-1.5. 
Måske brug for hjælp 
Modtager igen i år penge fra Tornved 
Ymens club.  

49. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 20. april 2022 
ved Dorthe Laursen og kaffe/brød ved Jette Sørensen. 
 

 

 
Alleshave, den 12. marts 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 


