Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
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
Nautrup.
Cc: Tine, Anette, Frank, Dominik, Webmaster
Afbud: Jens Bendix Nielsen, Annette Lambæk Kjærgaard, Merete
Ditte Nielsen
Til stede: Alle de andre indkaldte

Punkt: Dagsorden: Åben

Onsdag, den 14. september 2022 kl.
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22,
Bregninge.

Fra punkt: 128.
Til punkt: 146.

Indledning: Christina Morsing
Referent: Christina Morsing
Kaffe/brød: Kirsten Øriis Bjerrum

Referat:

128.

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendes

129.

Indledning:
Christina Morsing vil indlede over bispevielsen i
Roskilde Domkirke søndag, den 4. september 2022.

God dag.

130.

Annette Lambæk Kjærgaard har meddelt, at hun
ønsker at trække sig fra opgaven som
menighedsrådets kontaktperson. Annette overvejer til
på onsdag, hvor hun deltager i begyndelsen af mødet,
om hun også vil trække sig helt fra menighedsrådet,
eller hun eventuelt vil søge menighedsrådet om orlov
i en periode.

Annette ønsker at træde helt ud af MR.

Menighedsrådet skal her efter træffe afgørelse om
besættelse af den ledige post som kontaktperson.
131.

Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokol side
29 – 34 vedrørende årsregnskabet 2021.
Revisionsprotokollen udsendes inden mødet og
fremlægges af regnskabsfører og kasserer.

De to første suppleanter siger at det er
ok at 3. suppleanten træder ind, så
Rikke Løbner Nautrup er nyt medlem i
MR.
Udskydes til næste møde. Christina
overtager kalenderpasning. Jens
overtager resten i samarbejde med
provstikonsulenten.
Restgælden til feriekonto er indbetalt
d. 03.08.22.
Revisors bemærkning til årsregnskabet
vedrørende manglende
anført gæld til feriemidler er taget til
efterretning. Restbeløbet er indbetalt i
2022.
Revisors bemærkning til

forvaltningsrevisionen vedrørende
indhentning af tilbud tages til
efterretning. Procedurerne er på mrmødet i august, punkt 113
genopfrisket.
Jens Bendix Nielsen tager kontakt til
kirkegårdsarkitekten og aftaler et
møde.

132.

Provstiet har udmeldt den kirkelige ligning for
budgetåret 2023. Driftsrammen udgør kr. 2.355.611,og anlægsrammen udgør kr. 303.774,- heraf kr.
181.774,- til kalkning af Bregninge kirke og kr.
122.000,- til en kirkegårdsplan for Bregninge kirke.
Anlægsmidlerne udbetales først primo 2023.
Menighedsrådet skal derfor tage stilling til
igangsætning af processen for udarbejdelse af en
kirkegårdsplan for Bregninge kirkegård. Punktet
fremlægges af formanden.

133.

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 og 115) fremlægges af
formanden.

Udsættes til næste møde.

134.

Kirkeministeriet opfordrer Menighedsrådet til
energibesparelser. Præsten og graveren ved
Bregninge kirke har på denne baggrund anmodet om
dette punkt på dagsordenen. Menighedsrådet skal
drøfte og tage stilling til mulig omlægning og
besparelser med henblik på at minimere
energiforbruget. Punktet fremlægges af formanden.

Præstegården: kontor ned i privaten
medio oktober

135.

Menighedsrådet har modtaget naboorientering vedr.
ansøgt råstofareal ved Kalundborgvej 57, 4593
Eskebjerg. Punktet fremlægges af formanden.

136.

Godkendelse af diverse arbejder/investeringer:
a)

137.

Nyt fra medarbejderne.

138.

Siden sidst, herunder blandt andet:
a) Gudstjenesterne generelt.
b) Gudstjeneste på Vesterlyng den 25. august 2022.
c) Budgetsamråd den 25.08.2022 – Anni og Kirsten
deltog.

Kirkerne: 19 grader i kirkelige lokaler
Overvejelser: Julespottene måske
adventssøndage og juledagene. Lyset
tændt inde i kirken julenat
Elmåler og vandmåler aflæses en gang
om måneden.
Fremlagt.

Det godkendes at Illemann tømrer laver
låger i Alleshave og Bjergsted, Toiletdør
på Bjergsted og tagrende på
præstegårdens garage.
Bagdør til sakristi udvider sig efter
vejret.
Det store toilet i sognehus løber måske.
Tine Sørensen er ny medarbejderrep.
b) Ok besøgt
c) Ligningen er bedre i 2023. Gem
noget til forbrug.

Meddelelser/orientering/beslutninger/godkendelser
/status med videre:
139.

140.

Formanden:
a) Fyraftensmøde på regnskabskontoret 27.09.22 kl.
17.30 til 19.30.
b) Formand og kirkeværge inviteres til workshop den
29.09.2022.
c) Nyheder inden for kirkefunktionærområdet.
d) Bispevalg i Fyns Stift 2023.
e) Genstande, dufte og smag som bærende
erindring.
f) Sikringsrådgivning – 3/2022.
g) Grøn Kirke – bustur den 23. september 2022.
h) Odsherred teater viser ”Himmelsengen” den
10.10.2022 kl. 19.30.
i) Invitation til 2. måling vedr. forbedring af kas 2.0.
j) Vejledning om håndtering af seksuel chikane og
krænkende handlinger.
k) Temamøde for kontaktpersoner 25.10.2022.
l) Temamøde om diakoni 03.11.2022 i Haslev.
m) Eskebjerg Vandværk advarer om muligt større
vandforbrug.
n)
Præsten:
a) Høstgudstjeneste Bregninge 25.09.2022 med
frokost.
b) Studieturen 2. oktober

141.

Kontaktpersonen:

142.

Kassereren/økonomi:

b) Præsten og kirkeværge og måske
Jens deltager.
g) Invitation sendt videre til graverne.

k) Kirsten deltager.

Bestilt pålæg til 30 i Bjergsted, Kirsten
henter. CSM køber brød. Kirsten sørger
for lidt ost og remoulade, ristede løg.
Tilbehør: rødbeder (CSM), syltede
agurker (Birgit), syltede figner og
blommer (CSM). Tag gerne et glas af et
eller andet med. Møde i sognehuset
9.30
b) 22 tilmeldt.
c) 6. oktober har SSP inviteret til
stormøde i Kalundborg Hallerne, vi
præster er også inviteret og deltager.
Anette graver, 25 år den 1.10. Åben
graverhus 10-13 på dagen. Jyderup
Præstegård 120 kr. til 30 personer.
Beløb afsat til gave
Benny Lykkegaard sættes på opgaven
med gravertimerne, sættes på som
punkt på næste møde. Der skal laves et
bilag og en oversigt, der skal godkendes
af MR
MUS-samtaler udsættes indtil videre.

143.

Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:
a) Bregninge kirke/kirkegård:
b) Sognehuset:
c) Præstegården:

Det nødvendige tømrerarbejde bliver
sat i gang.
Kirkeværgen indhenter 2 tilbud på
kalkning af Bregninge Kirke, finder sted
forår 2023

d) Præsteskoven:
e) Bjergsted kirke/kirkegård:
f)

Alleshave kirke/kirkegård:

g) Andet?
144.

Aktivitetsudvalget:

145.

Børne- og Ungeudvalget:

146.

Eventuelt.

LED lys købes til Ellebo
Fælles Aktivitetsmøde 13.10
Julekoncert 9.12 i Bregninge Kirke.
Halloween den 27.10, 30 kr. for voksne,
10 kr. for børn.

Indledning til kommende MR-møde den 26. oktober
2022 ved Kirsten Øriis Bjerrum og kaffe/brød ved
Dorthe Laursen.

Alleshave, den 11.09.2022
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

