
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 16. november 2022 kl. 
18.00 i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

Indkaldt: Menighedsrådsmedlem Anni Vognstoft, Christina 
Morsing, Kirsten Øriis Bjerrum, Dorthe Laursen, Mogens 
Kristiansen, Rikke 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: 172. 
 
Til punkt: 192.  

Cc: Anette, Frank, Dominik, Webmaster  Indledning: Ændres til afslutning 
punkt 191 og er ved Dorthe Laursen 

Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Mogens Kristiansen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

172. Spisning. Christina sørger for mad. Alle hjælper med 
borddækning og oprydning. 
 

Spist og nydt 

173. Godkendelse af Dagsordenen. 
 

Godkendt 

174. Landskabsarkitekt Anne Fischer Stausholm vil 
orientere om indholdet af udviklingsplanen for 
Bregninge Kirkegård jævnfør det tidligere afgivne 
tilbud – som provstiet har bevilget anlægsmidler til i 
2023. 

Nøgleord: Klima, tilgængelighed, drift, 
forretning, grøn kirke, muligheder, 
hensyn. 
Anne vender tilbage i det nye år.   

175. Tilretning og godkendelse af det endelige budget for 
2023 i henhold til de af provstiet udmeldte rammer 
ved regnskabsfører og kasserer. Det godkendte 
budget skulle være overført til økonomiportalen 
senest den 15. november 2022, men provstiet har 
taget til efterretning, at overførslen først sker i 
forbindelse med dette MR-møde. 
 
Regnskabsføreren udsender et revideret tilrettet 
budget inden mødet. Punktet er udsat fra sidste møde 
punkt 150. 

På grund af stigende udgifter til løn og 
stigende energipriser er der 
budgetteret med et forbrug af de frie 
midler på 42000kr. 
 
Budget 2023 er godkendt med 
datostempel Bregninge-Bjergsted-
Alleshave Sogns Menighedsråd, CVR- nr 
17458817, Budget 2023, , Endelig 
budget afleveret d. 16-11-2022 20:17  

176. a) Valg af formand for det næste år ved hemmelig 
afstemning i henhold til menighedsrådslovens § 
11 stk. 1. 

a) Jens Bendix Nielsen 
b) Anni Vognstoft 



b) Valg af næstformand for det næste år ved 
hemmelig afstemning i henhold til 
menighedsrådslovens § 11 stk. 2. 
 

177. Valg af de i menighedsrådslovens § 9 angivne 
enkeltposter for det kommende år ved åben 
afstemning: 
a) Kirkeværge i Bregninge, Bjergsted og Alleshave. 
b) Kasserer. 
c) Sekretær. 
d) Kontaktperson. 
e) Bygningskyndig. 
f) Bemyndiget person jævnfør § 9 stk. 9. 

 
Til orientering holder Præsten, Formanden og Rikke 
Nautrup møde omkring rollen som kontaktperson 
torsdag, den 17. november 2022. 
 

a) Kirsten Øriis Bjerrum 
b) Dorthe Laursen 
c) Christina Morsing 
d)                           
e) Anton Bolgan 
f) Anni Vognstoft 
 
 
 

178. Orientering fra udvalget om ”Grøn Kirke” herunder 
om forbruget af energi ved Mogens Kristiansen og 
formanden. 
 

Der har ikke været afholdt møde. 
Foreløbig holder vores forhøjelse af 
energibudget. Vi skal finde de 
lavthængende frugter.  

179.  Drøftelse af revision/opdatering af 
regnskabsinstruksens bilag 1, 2 og 3. Fremlægges af 
formanden. 

Underskrives ved næste møde.  

180. Der mangler fortsat opdaterede vedtægter for 
kirkeværgen og kontaktpersonen. Orientering ved 
formanden. 

Udsættes til januar mødet 

181. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer: 
a)  
 

Aftale med Remondis, pris inkl. 1 tons 
affald på et år, 3937, 53 kr. årligt ex 
moms. 671 kr for affaldscontainer, en 
gangs udgift. Rikke accepterer tilbuddet 
gældende pr. 010123 

182. Nyt fra medarbejderne.  
183. Siden sidst, herunder blandt andet: 

a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Kirsten deltog i netværksmødet for 

kontaktpersoner om brug af vikarer den 
25.10.2022. 

c) Andet? 

 
 

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

 

184. Formanden: 
a) Advarsel om snydemail. 
b) Minihåndbog/kalender til Mogens, Kirsten, 

Dorthe og Jens er kommet. 
c) Formanden har ansøgt provstiet om 5% midler til 

udskiftning af alarmanlægget. Der foreligger 
endnu ikke svar. 

 
 
b) De kommer til sognehuset til 

afhentning. 



d) Provstiet har godkendt årsregnskab 2021 under 
henvisning til at der følges op på 
revisionsbemærkningerne. 

e) Hilsen fra Drøsselbjerg sogn. 
f) Menighedsplejen vedr. ansøgning om julehjælp. 
g) Udvalget vedr. opfølgning på graversituationen i 

løbet af foråret i Bjergsted, som blev nedsat på 
sidste møde under punkt 153, afventer 
indkaldelse til møde. 

h) Hilsen fra Bibelselskabet. 
i) Indbydelse til Ubberup valgmenigheds 150 års 

jubilæum den 2. april 2023. 
 

185. Præsten: 
 
  

 Ferie 30.11-6.12 

186. Kontaktpersonen: 
 
 

Sommerferieønsker fra personale 
senest den 1. marts 

187. Kassereren/økonomi: 
 

 
 
 

188. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  
 
Opfølgning på det seneste provstesyn. Hvad mangler 
der at blive udført? 
 
a) Bregninge kirke/kirkegård: 

 
b) Sognehuset: 

 
c) Præstegården: 

 
d) Præsteskoven: 

 
e) Bjergsted kirke/kirkegård: 

 
f) Alleshave kirke/kirkegård:  

 
• Hækken omkring gravstederne er flere steder 

begyndt at visne. Hvad kan der gøres? 
 

g) Andet? 
 
 

KKP udvalgsmøde i januar.  
 
f)lader det stå vinteren over og ser på 
det til foråret.  

189. Aktivitetsudvalget: 
a) Julekoncert i Bregninge den 09.12.2022 

Det fælles aktivitetsudvalg går ind og er 
praktiske grise.  

190. Børne- og Ungeudvalget:  
191. Afslutning: En god snak om nærhed 



Vi er nået til punkt 7 i notatet inspiration til lokale 
samtaler ”Kommunikation”: 
Hvad er vigtigst: At biskoppen taler kristendommens 
sag i det offentlige rum – eller er tæt på alle sogne i 
stiftet? 

192. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 18. januar 
2023 ved Mogens Kristiansen og kaffe/brød ved Rikke 
Nautrup. 
 

 

 
Alleshave, den 11.11.2022 
Venlig hilsen  
Jens Bendix Nielsen 
Menighedsrådsformand  

 
 
 

 
 

 

   
   

 
  

Anni Vognstoft 

 

Rikke Nautrup 

Kirsten Øriis Bjerrum 

 

Marit Dorthe Augusta Laursen 

Christina Morsing 

 

Per Mogens Kristiansen 

 

Jens Bendix Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Bendix Nielsen 


