
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 18. januar 2023 kl. 19.00 
i Sognehuset, Kaldredvej 22, 
Bregninge. 
 

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

 
 
Fra punkt: 1. 
 
Til punkt: 24.  

Cc: Anette, Frank, Dominik, Webmaster  Indledning: Mogens Kristiansen 
Afbud:  Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Rikke Nautrup 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

1. Indledning: 
Vi er nået til punkt 8 i notatet inspiration til lokale 
samtaler ”Kirkens ansvar og omsorg.” 
Hvilken rolle skal kirkens omsorg for medmennesket 
(diakoni) og skaberværket spille? Hvad er en biskops 
rolle? 

Bakke om ideer og initiativer.  

2. Godkendelse af Dagsordenen. 
 

Pkt. 13A er tilføjet 

3. Regnskabsføreren har sendt en foreløbig og altså 
endnu ikke helt færdig kvartalsrapport. Formanden vil 
kommentere rapporten. Kvartalsrapporten udsendes 
inden mødet. 

Vi afventer årsopgørelse 

4.  Regnskabsinstruksen er revideret og fremlægges af 
formanden med henblik på menighedsrådets 
godkendelse. Regnskabsinstruksen er udsendt den 
02.01.2023. 

Godkendt og underskrevet.  

5. Vedtægt for den valgte kasserer er blevet revideret og 
fremlægges af formanden med henblik på 
menighedsrådets godkendelse. Vedtægten er udsendt 
den 02.01.2023. 

Godkendt 

6. Der er udarbejdet ny vedtægt for kontaktpersonen 
som fremlægges af formanden med henblik på 
menighedsrådets godkendelse. Vedtægten er 
udsendt. 

 Godkendt  

7. Der er udarbejdet en ny vedtægt for kirkeværgen som 
fremlægges af formanden med henblik på 

Godkendt 



menighedsrådets godkendelse. Vedtægten er 
udsendt. 

8. Den nye kontaktperson er udpeget og tiltrådt, men 
menighedsrådet skal foretage en formel beslutning 
om valg af kontaktperson, som skal træffes under 
dette punkt, som fremlægges af formanden. 

Rikke Løbner Nautrup er valgt som 
kontaktperson og Christina Morsing er 
valgt som kalenderfører. 

9. Menighedsrådet skal træffe beslutning om datoer for 
kirkesyn i foråret 2023. Husk at medbringe kalender.  
Formanden foreslår: 
Den 26.04.2023 i Bregninge 
Den 28.04.2023 i Alleshave og Bjergsted 
 

25.4 i Bregninge med start i 
præstegården kl. 9 
28.4 Alleshave og Bjergsted, med start i 
Alleshave kl. 9  

10. Provstiet holder budgetsamråd den 23. august 2023 
hvor menighedsrådet har besluttet at holde MR-
møde. Menighedsrådet skal derfor træffe beslutning 
om en ny dato for MR-mødet i august 2023. Husk 
kalender. 
Formanden foreslår at MR-mødet flyttes til enten 
tirsdag, den 22. august eller onsdag, den 16. august 
2023. 

MR den 22. august  

11. Udvalget, som ser på situationen i Bjergsted efter den 
1. maj 2023, har holdt sit første møde og har udsendt 
referat fra dette. Menighedsrådet skal tage stilling til 
udvalgets anbefaling om, at graverfunktionen i 
Bjergsted fra 1. maj 2023 lægges ind under graveren i 
Bregninge. Udvalget orienterer på mødet om den 
videre proces.  

Opdatering af vores tre 
kirkegårdsplaner så vi kan fastsætte 
gravermedhjælpertimer.  
Møde den 31.1 kl. 9 i Sognehuset med 
Steen Henriksen og Benny Lykkegaard. 
Tilslutning til at Bjergsted bliver lagt ind 
under Bregninge-Alleshave. 

12. Orientering fra Grøn Kirke-udvalget om status for 
energisituationen. Der er tidligere udsendt bilag med 
oversigt over forbrug af el og fyringsolie i kirkens 
bygninger. 

Der skal findes en forbedring til 
opvarmning af Kaldredvej 20. Vi lægger 
i overkanten i forbrug. 
Samlet forbrug ser godt ud, halveret 
forbrug fra 2021. Dog er priserne 
steget.  
Vi må begynde at tænke på nyt 
varmesystem til Bregninge Kirke og til 
Alleshave Kirke.  

13. Orientering om eventuelt nyt om kirkegårdsprojektet i 
Bregninge. 

Intet nyt 

13.A Beslutning om opbakning til projekt: En klogere 
Kalundborg-motorvej 

På foreliggende grundlag støtter vi op 
om en klogere motorvej – en ændret 
linjeføring.  

14. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer: 
 

Alarmsystem sat op i Bregninge.  
Godkendt investering.  

15. Nyt fra medarbejderne. Anette og Tine er begyndt at 
overlevere. 

16. Siden sidst, herunder blandt andet: 
a) Gudstjenesterne generelt. 
b) 17.11.2022 Præsten og formanden holdt møde 

med den nye kontaktperson. 

 



c) 22.11.2022 holdt formanden overdragelsesmøde 
med den tidligere kontaktperson. 

d) 23.11.2022 holdt formanden overdragelsesmøde 
med den nye kontaktperson. 
 

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

 

17. Formanden: 
a) Anton har bekræftet, at han fortsat vil være 

byggesagkyndig for menighedsrådet. 
b) Provstiet har udsendt årslinje for 2023. 
c) Folkekirkens grønne omstilling ønsker godt nytår. 
d) Nyhedsbrev fra Menighedsplejen. 
e) Godt nytår fra Gørtlerriet. 
f) Menighedsrådsforeningen for Kalundborg provsti 

har udsendt kalender for aktiviteter i 2023. 
g) Evangeliets forkyndelse for muslimer. 
h) Landsforeningen afholder kursus om det gode 

møde den 01.02.23 i Kalundborg. 
i) Foredrag fra Mellemøsten. 
j) Faktura afsendt til kulturforeningen for 

regnskabsåret 2023. 
k) Modtaget budget og årsregnskab for 

Ellebogruppen. 
l) Hilsen fra Bibelselskabet. 
m) Kirkens liv og vækst. 
n) Webmasteren er blevet orienteret om det 

reviderede budget for 2023. 
o) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden. 
p) Navnet på det nye intranet. 
q) Kontoplaner 2023. 
r) Kristen spiritualitet. 
s) Projekt lederkursus. 
t) Facilitatorkursus. 
u) Grundtone Trio. 
v) Hvordan er medlemmernes tro? 
w) Forfatterforedrag. 
x) Støtte til projekt ”Når livet gør ondt på børn” 
y) Kommunikationskursus.   
z) Nye stikkere til Vor Frues Kreastrik.  

 
 
b) Vi skal kigge nøje på budget 2024 
med regnskabsføreren på næste møde.  
 
 
 
 
 
 
 
i) Ide til det fælles aktivitetsudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p) Folkekirkens Intranet, forkortelse FIN 

18. Præsten: 
a) Kirkesiden og dens budget for 2023 
b) Sagt farvel til et mangeårigt medlem af 
Ellebogruppen, Karen Jakobsen.   

b) Karen blev meget glad for kurven.  
c) Husk henvisning til nabokirkerne på 
søndag den 22.1 

19. Kontaktpersonen: 
a) Medarbejdermøde (1) forår 2023? 

 

Afsked med Anette Hansen søndag den 
16.4 
Personalemøde 23.3 kl. 13.00 

20. Kassereren/økonomi:   



 
 

21. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  
 
a) Bregninge kirke/kirkegård: 

• Herunder graverkontoret. Se udsendt referat 
den 13.01.2023 vedr. manglende varme på 
graverkontoret og tilbud om ny varmepumpe. 

• Herunder udskiftet defekt radiator på toilettet 
i værkstedsbygningen. 

 
b) Sognehuset: 

 
c) Præstegården: 

 
d) Præsteskoven: 

 
e) Bjergsted kirke/kirkegård: 
f) Alleshave kirke/kirkegård:  
g) Andet? 

 
 
 
a) 12699 kr. plus strøm og reparationer. 
Godkendt.  
 
B) Tilbud for kalkning af Bregninge Kirke 
på 170.000. Dette tilbud accepteres.   
 
C) Nyt indmad til toilet på stueetagen.  
 
KKP udvalgsmøde den 25.1 

22. Aktivitetsudvalget: 
 

1.2 næste møde.  

23. Børne- og Ungeudvalget: 
 
 

Kyndelmisse med pandekager 5.2 
Fastelavn med tøndeslagning 19.2 
Desværre er teateret (penge fra Ymen) 
udsat pga. barsel hos skuespillerne. 
Men noget nyt skal arrangeres.  

24. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 22. februar 
2023 ved Rikke Nautrup og kaffe/brød ved Tine 
Sørensen. 
 

 

 
Alleshave, den 14.01.2023 
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 


