
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 26. oktober 2022 kl. 
19.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Christina 
Morsing, Kirsten Øriis Bjerrum, Dorthe Laursen, Mogens 
Kristiansen, Rikke Løbner Nautrup, medarbejderrepræsentant 
Tine Sørensen og regnskabsfører Merete Ditte Nielsen og 
regnskabsfører Hanne Busch. 
 
Endvidere sendes dagsordenen til:  
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde.  

 
 
Fra punkt: 147. 
Til punkt: 171.  

Cc: Anette, Frank, Dominik, Webmaster  Indledning: Kirsten Ørum Bjerrum 
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede: Alle de indkaldte Kaffe/brød: Dorthe Laursen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

147. Godkendelse af dagsordenen. 
 
Regnskabsfører Hanne Busch, som skal varetage 
regnskabet mens Merete er på barsel, deltager også i 
dette møde. 
 

 

148. Indledning: 
Vi er nået til punkt 6 i notatet inspiration til lokale 
samtaler… ”Bæredygtige strukturer”: 
 
Kunne justerede strukturer og opgavefordelinger 
fremme liv og vækst i kirken? Hvordan (ikke)? Har den 
lokale kirke de rette samarbejdspartnere og 
arbejdsfællesskaber? 
  

Nytænkning er måske vejen frem. 
Kalundborg Provstis ideer med 
provstikonsulent, regnskabskontor. Tid 
til andre ting for MR. Hillerød-
modellen.  

149. Regnskabsfører og kasserer fremlægger regnskabet 
for juli kvartal/2022. Regnskabsføreren udsender 
regnskabet inden mødet. 
 

Lille underskud. Forbrugsudgifterne 
steget. Negative renter. Lidt større 
udgifter til kalkning og stensikring.  
Godkendt.  

150. Gennemgang og godkendelse af det endelige budget 
for 2023 i henhold til de af provstiet udmeldte 
rammer ved regnskabsfører og kasserer. Det 
godkendte budget skal overføres til økonomiportalen 
senest den 15. november 2022. Regnskabsføreren 
udsender det tilrettede budget inden mødet. 
 

Udsættes til næste møde.  



151. Da menighedsrådets kontaktperson har ønsket at 
trække sig fra opgaven, skal menighedsrådet på dette 
møde vælge en ny kontaktperson i henhold til 
menighedsrådslovens kapitel 2 § 9 stk. 2. 
 

Rikke, Christina og Jens mødes om 
opgavefordelingen.  

152. Menighedsrådet skal formelt godkende at graveren i 
Bjergsted opnormeres til 30 timer/uge fra den 1. 
oktober 2022 til den 1. maj 2023 jævnfør tidligere 
udsendt redegørelse herom. Fremlægges af 
formanden. 
 

Godkendt. 

153. I forbindelse med at graveren i Bjergsted går på 
efterløn pr. 1. maj 2023, skal menighedsrådet tage 
stilling til eventuel nedsættelse af et udvalg, som skal 
undersøge/forberede og anbefale den bedst mulige 
fremtidige løsning herom til menighedsrådets 
godkendelse.  
Formanden anbefaler at dette udvalg sammensættes 
af præsten, næstformanden, formanden og 
kontaktpersonen. Punktet fremlægges af formanden. 
  

Godkendt 

154. I forbindelse med opnormering af graveren i Bjergsted 
jævnfør punkt 152, er det blevet tydeligt, at der ikke 
foreligger et klart grundlag for fastlæggelse af 
gravermedhjælpstimer (Bregninge/Alleshave). I 
forbindelse med at der skal ses på/arbejdes med 
situationen i Bjergsted efter den 1. maj 2023 jævnfør 
punkt 152/153, vil det umiddelbart være oplagt at få 
opdateret de tidligere udførte opmålinger fra 2016 af 
de 3 kirkegårde, som grundlag for fastlæggelse af det 
nødvendige antal gravermedhjælpstimer fremover. 
Da der er ventetid på at få lavet 
kirkegårdsopmålinger, anbefales det, at 
menighedsrådet på dette møde træffer afgørelse om, 
at rette henvendelse til provstikonsulenten om at få 
de gamle kirkegårds-opmålinger opdateret snarest 
muligt. Punktet fremlægges af formanden, herunder 
økonomien for udarbejdelse af opmålingerne. 
 

Den trænger til at blive opdateret. Pris 
ca. 22000 kr.  
Det bliver en opgave for udvalget (jf 
pkt. 153) 

155. Alarmanlægget ved graverkontoret i Bregninge er 
udtjent og skal udskiftes. Der er indhentet 3 tilbud, 
som udsendes til menighedsrådet inden mødet. 
Menighedsrådet skal træffe afgørelse om hvorvidt 
anlægget skal udskiftes og i givet fald til hvilket anlæg. 
Punktet fremlægges af formanden og Tine. 
 

Provstiet søges om 5% midler til 
installation.  
Derefter vurderes det hvem vi tager.  

156. Skal Menighedsrådet nedsætte et formelt udvalg til at 
arbejde med ”Grøn Kirke”? I givet fald skal 
Menighedsrådet tage stilling til/vælge hvem og hvor 

Jens og Mogens kigger på 
energisituationen.  



mange der skal sidde i udvalget. Punktet som er udsat 
fra de seneste møder (punkt 96, 115 og 133) 
fremlægges af formanden.  
 
Da ”Grøn kirke” og energibesparelser hænger nøje 
sammen, anbefaler formanden at udvalget nedsættes 
på dette møde med det primære formål i 1. omgang 
at følge energisituationen og se på mulige 
energibesparelser i pastoratets bygninger med videre. 

157. Kalundborg Kommune har den 18. oktober 2022 
meddelt, at der fra januar 2023 ikke længere 
indsamles husholdningslignende affald fra private 
virksomheder. Formanden og Tine vil orientere 
nærmere på mødet. 

Reducere til en affaldscontainer  til 
brug for graverhus og sognehus.  
Rikke undersøger nærmere. Også i 
forhold til Bjergsteds behov.  

158. Gennemgang/orientering/drøftelse af de af 
Nationalmuseet udarbejdede notater på grundlag af 
deres tilsyn i august 2022. Notaterne er udsendt, og 
vil blive gennemgået af formanden. 
 

Jens rundsender 
provstisynsrapporterne 

159. Det er tid at bestille minihåndbog/kalender for 2023. 
Hvem er interesseret i at modtage en 
minihåndbog/kalender for 2023? 
 

Mogens, Kirsten, Dorthe, Jens 

160. Fastlæggelse af menighedsrådets møder i 2023. 
Forslag som følger: 
Onsdag, den 18. januar 2023 
Onsdag, den 22. februar 2023 
Onsdag, den 15. marts 2023 
Onsdag, den 19. april 2023 
Onsdag, den 24. maj 2023 
Onsdag, den 14. juni 2023 
 
Onsdag, den 23. august 2023 
Onsdag, den 13. september 2023 
Onsdag, den 25. oktober 2023 
Onsdag, den 15. november 2023 
 
Husk at medbringe jeres kalender. 
 

Datoerne er godkendt 

161. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer: 
a)  
 

Tilbuddet accepteres fra Bjerrum& 
Niemann 

162. Nyt fra medarbejderne. Tine og Anette vandt grandækning.  
163. Siden sidst, herunder blandt andet: 

a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Høstgudstjenesten den 25.09.22 
c) Fyraftensmøde på regnskabskontoret 27.09.22. 

Ingen deltog her fra, men formanden har 
efterfølgende underskrevet nye vedtægter. 

b) Dejlig høstgudstjeneste. 
c) Slipper for nye vedtægter hvis der 

kommer nye MR til.  
d) Kirkerne betyder meget. Vi har 

pæne kirker.  
e) Fin dag.  



d) Workshop den 29.09.22 kirkeværge deltog. 
e) Graver Anette Hansens jubilæum den 01.10.22 
f) Studietur til Sejerø den 02.10.22 

 

f) Fin tur 
 

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

 

164. Formanden: 
a) Modtaget materiale i forbindelse med 

workshoppen den 29.09.22. 
b) Hilsen fra Bibelselskabet. 
c) Den nye bogføringslov får betydning for 

menighedsrådet. 
d) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden oktober 2022. 
e) Hilsen fra biskoppen og Stiftsrådet vedr. 

energikrisen. 
f) Lad os sammen finde den grønne vej i 

Folkekirken. 
g) Invitation til netværksmøde for kontaktpersoner. 
h) Hyrdebrev fra kirkeministeriet om indgåelse af 

senior- og fratrædelsesaftaler. 
i) Hvorfor er folk medlem af folkekirken? 
j) Udbud af provstirevision 2021. 
k) Online temamøde om energiforbrug. 

 

 
c) Alle bilag skal være elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
g) Fælles liste med vikarer.  

165. Præsten: 
 
  

 24 nye konfirmander 
Ferie i uge 45 
 

166. Kontaktpersonen: 
 
 

Alle har fået brugt deres restferie inden 
31.12 

167. Kassereren/økonomi: 
 

 
 
 

168. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  
a) Bregninge kirke/kirkegård: 
b) Sognehuset: 
c) Præstegården: 
d) Præsteskoven: 
e) Bjergsted kirke/kirkegård: 
f) Alleshave kirke/kirkegård:  
g) Andet? 

c) Kælder udsat til primo 2023 
 
Provstesyn op på KKP-udvalg 

169. Aktivitetsudvalget: Eget aktivitetsmøde den 2.11 
170. Børne- og Ungeudvalget:  50 tilmeldinger til Halloween 
171. Eventuelt.  

Indledning til kommende MR-møde den 16. november 
2022 ved Dorthe Laursen og kaffe/brød ved Mogens 
Kristiansen. 
 

 
 
 
 
 



Mødet den 16. november 2022 begynder med 
spisning kl. 18.00. Landskabsarkitekt Anne Fischer 
Stausholm kommer kl. 18.00 og spiser sammen med 
os. Efterfølgende vil Anne Stausholm orientere om 
indholdet af udviklingsplanen for Bregninge kirkegård 
i henhold til det tidligere afgivne tilbud – som 
provstiet har bevilget anlægsmidler til. 
 
Bestilling/indkøb af smørrebrød/drikkevarer? 
 

Christina sørger for mad.  

 
Alleshave, den 22.10.2022 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand  

 
 
 

 
 

 

   
   

 
  

Anni Vognstoft 

 

Rikke Løbner Christiansen 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 

Jens Bendix Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Bendix Nielsen 


