
Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 23. august 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: 110. 
 
Til punkt: 126.  

Cc: Tine, Anette, Frank, Dominik, Webmaster  Indledning: Anni Vognstoft 
Afbud: Dorthe Laursen Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Christina Morsing 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

110. Godkendelse af dagsordenen. 
 

Godkendt 

111. Indledning: 
MR har besluttet at indledning til MR-mødet sker ud 
fra notatet ”Inspiration til lokale samtaler i forbindelse 
med det kommende bispevalg.”  
Vi er nået til punkt 5 ”arbejdsmiljø”: 
 ”Har vi det rette arbejdsmiljø? Hvordan kan en biskop 
bidrage til, at arbejdsglæden øges for både 
medarbejdere, præster og frivillige i 
menighedsrådet?” 
 

Nordvestsjælland er ikke så slemt som 
resten af landet.  
En god snak 

112. Regnskabsfører og kasserer fremlægger regnskabet 
for april kvartal/2022. Regnskabet fremsendes inden 
mødet. 
 

Højere pris på el og olie gør at vi har 
underskud på driften. Mange af 
serviceaftalerne er kommet og betalt. 
Husk at aftale om merforbrug på 
arbejdere.  

113. Revisoren har i forbindelse med årsregnskabet 2021 
efterspurgt bilag, som vi desværre ikke kunne 
fremskaffe. Vi vil derfor sammen med 
regnskabsføreren gennemgå den tidligere godkendte 
regnskabsinstruks med henblik på opdatering af 
reglerne for indhentning af tilbud samt opbevaring af 
bilag. Punktet fremlægges af formanden med bistand 
fra regnskabsføreren. 
  

Bilag og dokumentation for aftaler skal 
gemmes i 5 år.  
Vi har drøftet sagen og hermed en 
reminder: 3000 kr. er grænsen for 
godkendelse af MR og 100000 kr. skal 
der være mere end ét tilbud.  



114. For at fastholde den gode dialog med 
kulturforeningen som er lejer af menighedsrådets 
arealer ved/omkring amfiteatret, får vi besøg af 
kulturforeningens formand Morten Kyst kl. 20.00, som 
vil orientere om kulturforeningens aktiviteter med 
videre. 
 

Præsentation  
2020 aflyst alt. 2021 gennemførte det 
program der var planlagt i 2020. 
Mest koncerter.  
2021: Henvendelse fra UngKalundborg, 
kabelbane, permanent i 2022, lavet en 
klub, der driver banen.  
AMFI får stadig årlig støtte fra 
kommunen.  

115. Skal Menighedsrådet nedsætte 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. Punktet som er udsat 
fra sidste møde (punkt 96) fremlægges af formanden.  
 

Udsat til næste møde 

116. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer: 
 

 

117. Nyt fra medarbejderne. 
 
 

Lydanlæg kommer og går i Bregninge 
Kirke. Service på anlægget. 

118. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Formanden deltog i budgetkonsultation hos 

provsten den 16.08.2022. 
c) Koncert i Alleshave Kirke 19.08.2022. 

b) Jens deltog. Hele PU er tilstede  
1.ønske om kirkegårdsplanen.  
Der er flere penge i ligningen på 
kommuneplan.  
c) Dejlig koncert velbesøgt.  

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

 

119. Formanden: 
a) Fyraftensmøde på regnskabskontoret 27.09.22 kl. 

17.30 til 19.30. Hvem deltager mere end 
formanden? 

b) Retningslinjer for opsætning af ladestandere. 
c) Lov om ændring af lov om menighedsråd med 

videre. 
d) Giascentrets kurser efterår 2022. 
e) Virtuelt introkursus for nyansatte 28.09.22. 
f) Ny bogføringslov. 
g) Folkekirkens nye intranet har brug for hjælp. 
h) Indbydelse til bispevielse. 
i) Provsten har godkendt Kirkesyn 2022 under 

forudsætning af budgetmæssig dækning. 
j) Formand og kirkeværge inviteres til workshop den 

29.09.2022. 
k) Nyhedsbrev 36 – juni 2022 fra Hospicegården. 
l) Bibelselskabet/Hope-centre sikrer skolegang i 

Libanon. 
m) Budgetsamråd 25.08.22. Anni og Dorthe er 

tilmeldt. 

 
 
b) Fra 2025 ladestandere på P-plads for 
over 20 biler.  
 
 
 
 
 
d) Annette spørger Else 
 
 
 
j) og sognepræsten 
 
 
 
m) Christina deltager også. Anni og 
Kirsten deltager 



120. Præsten: 
a) Gudstjeneste Vesterlyng 25.08.2022. 
b) Høstgudstjeneste Bregninge 25.09.2022 med 

frokost. Fordeling af opgaver: 
• Bordopstilling/borddækning? 
• Bestilling/anretning af mad? 
• Oprydning/opvask? 
• Andet? 

Provstiets præster er i Rom fra den 19-
24.9. Naboprovstierne passer  
 
Bord: Gravere 
Pølsebord fra slagteren i Bjergsted 
Jens siger lidt kort om rigets tilstand 
 
2.10 udflugt 

121. Kontaktpersonen:  
122. Kassereren/økonomi:     

 
 

123. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  
 
• Mødereferat fra KKP-mødet 22.06.2022 udsendes 

inden mødet. 
 
a) Bregninge kirke/kirkegård: 

 
b) Sognehuset: 

 
c) Præstegården: 

 
d) Præsteskoven: 

 
e) Bjergsted kirke/kirkegård: 

 
f) Alleshave kirke/kirkegård:  

 
g) Andet? 

 

De arbejdere som skal laves, skal laves 
Kirsten indhenter tilbud på 
tømrerarbejde til næste møde.  
 
Ny serviceaftale indhentes.  
 
 
Orglet i Bregninge vaskes af.  
 
 
 
 
 
 
 
 

124. Aktivitetsudvalget: 
 
 

Næste fælles aktivitetsudvalgsmøde er 
den 7.9 

125. Børne- og Ungeudvalget: 
 
 

 

126. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 14. 
september 2022 ved Christina Morsing og kaffe/brød 
ved Annette Lambæk Kjærgaard. 
 

 

Alleshave, den 18.08.2022 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand  

   

Anni Vognstoft 

 

Annette Lambæk Kjærgaard 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 



 
 

 

   
   

 
  


