Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
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.
Cc: Tine, Anette, Frank, Dominik, Webmaster og regnskabsfører
Merete Ditte Nielsen.
Afbud: Jette Sørensen.
Til stede:

Punkt: Dagsorden: Åben

Onsdag, den 15.06.2022 kl. 19.00 i
Sognehuset, Kaldredvej 22,
Bregninge.

Fra punkt: 90.
Til punkt: 107.

Indledning: Jens Bendix Nielsen
Referent: Christina Morsing
Kaffe/brød: Anni Vognstoft

Referat:

90.

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

91.

Indledning:
MR har besluttet at indledning til MR-mødet sker ud fra
notatet ”Inspiration til lokale samtaler i forbindelse
med det kommende bispevalg.”
a) Menighedsrådet skal formelt godkende sikring af 11
gravsten som betales af menighedsrådet/
kirkekassen jævnfør tidligere udsendt orientering til en samlet pris af kr. 21.400,- inkl. Moms.
b) Menighedsrådet skal endvidere tage stilling til
yderligere sten som enten skal sikres eller lægges
ned. Graveren laver liste over stenene som
forventes udsendt inden mødet.

Ulla Thorbjørn Hansen er Roskilde
Stifts nye biskop

92.

93.

94.

Falck har fremsendt tilbud på årligt syn at alt kirkens
brandmateriel. Menighedsrådet skal beslutte om
tilbuddet skal godkendes. Tilbuddet fra Falck udsendes
inden mødet.
Fibia har fremsendt tilbud på fibernet til graverkontoret
i Bjergsted. Menighedsrådet skal tage stilling til om
tilbuddet skal godkendes. Tilbuddet fra Fibia udsendes
inden mødet.

a) Godkendt
Sten 751 bliver sikret i stedet for sten
721
Sikring af Birch stenen hvis den skal
flyttes.
De to fredede sten ved kirkedøren
bliver fredet under alle
omstændigheder.
Reparation af sten med kors.
Sten på Bjergsted tages med.
Der indhentes flere tilbud. Tine
modtager forslag fra Jens.
Nej

95.

Da Annette Lambæk Kjærgaard er udtrådt af KKPudvalget, skal menighedsrådet vælge et nyt medlem til
udvalget.
Menighedsrådet besluttede på sidste MR-møde at man
på dette møde skulle drøfte, om der skal nedsættes et
formelt udvalg til at arbejde med Grøn Kirke. I givet fald
skal menighedsrådet tage stilling til/vælge hvem og
hvor mange der skal sidde i udvalget.

Dorthe Laursen, kassereren, træder
ind i stedet.

97.

Godkendelse af diverse arbejder/investeringer:
a)

Indløb af sikring af værktøj.
Indhentes flere tilbud på gelænder
ved Bregninge Kirke.

98.

Nyt fra medarbejderne.

99.

Siden sidst, herunder blandt andet:
a) Gudstjenesterne generelt.
b) Gudstjenesten 2. pinsedag på Amfi.
c) Himmelske dage i Roskilde.

96.

Udsættes til næste møde

b) Trods vejret et pænt fremmøde.
c) Intern begivenhed. Manglende
omtale.

Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser/
status med videre:
100.

101.

Formanden:
a) Provstiet har givet afslag på vores ansøgning om 5%
midler til sikring af 11 gravsten.
b) Formanden har givet Connie Ingemann Veiss fuld
DAP-adgang tilsvarende Merete.
c) Bispevalg 2. valgrunde.
d) Forsikringsenhedens nyhedsbrev maj 2022.
e) Folkekirkens nye intranet – brug for hjælp.
f) Facilitatorkursus 21-23 november 2022.
g) Projektlederkursus 31. oktober til 2. november.
h) Forsikringsenhedens sikringsrådgivning -1.
i) Krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable.
j) Udmelding af pris- og lønindeks for 2023.
k) Hilsen fra bispekandidat Rasmus Nøjgaard.
l) Netværksmøde for kontaktpersoner.
m) Bispekandidatmøde i Slagelse 13.06.2022.
n) Grundtone Trio tilbyder koncerter m.v.
o) Festgudstjeneste 21. august 2022 kl. 14.00 i
Domkirken i anledning af Stiftets 1000 års jubilæum
+ afskedsgudstjeneste for biskoppen.
p) Fyraftensmøde på regnskabskontoret 27.09.22 kl.
17.30 til 19.30.
q) Budgetkonsultation 16.08.2022 kl. 16.30.
Præsten:

h) Anni følger lige op på vores
inventarlister.

o) Christina deltager

Manglende tilbagemelding ang.
studietur. Skal vi bestille bus? Ja

3. juli kl. 19.00 synges der næsten kun
Ingemann salmer, det skyldes at vi er
tilmeldt Ingemanns dagen.
102.

Kontaktpersonen:

103.

Kassereren/økonomi:

104

Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:
a) Bregninge kirke/kirkegård:
• Indbrud, anmeldelse til forsikringen og
politianmeldelse.

a) Skiltning af at alt er mærket.
Der skal lukkes og låses når man er
væk fra huset.

b) Sognehuset:
c) Præstegården:
• Arbejder ifølge præstegårdsprojektet?

Sendt tilbud videre til
præstegårdsprojektet.

d) Præsteskoven:
e) Bjergsted kirke/kirkegård:
• Kalkning?
f)

Alleshave kirke/kirkegård:
• Kalkning?

Bjergsted og Alleshave Kirke er kalket.
Sidste gang rygningen er repareret på
Bjergsted Kirke!

g) Andet?
105.
106.
107.

Aktivitetsudvalget:
• Sommerkoncert i Alleshave 19.08.2022.
Børne- og Ungeudvalget:
Eventuelt.
Indledning til kommende MR-møde den 24. august
2022 ved Anni Vognstoft og kaffe/brød ved Christina
Morsing.

Høstgudstjeneste 25. september,
kirkefrokost efter gudstjenesten
Tine køber den gamle låge fra
Alleshave

Alleshave, den 12.06.2022
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

