
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 22. februar 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 og regnskabsfører Hanne Busch. 
 
Endvidere sendes dagsordenen til:  
Stedfortræder Hans-Erik Olsen, Henrik Linde.  

 
 
Fra punkt: 25. 
 
Til punkt: 45.  

Cc: Anette, Frank, Dominik, Webmaster  Indledning: Rikke Nautrup 
Afbud: Tine Sørensen, Kirsten Øriis Bjerrum Referent: Christina Morsing 
Til stede:  Kaffe/brød: Tine Sørensen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

25. Indledning: 
Vi er nået til punkt 9 i notatet inspiration til lokale 
samtaler: ”Børn og unge”. 
 
Hvordan skal børn og unge prioriteres i vores kirke? 
 

Vi gør meget men er udfordret af 
forskellige ting 

26. Godkendelse af Dagsordenen. 
 

Godkendt 

27. Regnskabsføreren fremlægger årsregnskabet for 2022 
med henblik på menighedsrådets godkendelse. 
Årsregnskabet skal afleveres til provstiet senest den 
31. marts 2023, - så godkendelsen af regnskabet kan 
om nødvendigt udskydes til MR-mødet den 15. marts. 
Regnskabsføreren udsender årsregnskabet inden 
mødet. 
Regnskabsinstruksen skal med samme tidsfrist 
færdiggøres med de sidste underskrifter. 
 

Der er et underskud på 154.266,75 kr. 
Hanne B. undersøger IT posterne. Hvad 
har vi af udgifter? 
 
Årsregnskab 2022 er godkendt 
 
Bregninge-Bjergsted-Alleshave sogns 
menighedsråd, CVR-nr. 17458817, 
Regnskab 2022, Afleveret d. 22-02-2023 
kl. 19:48  

28.  Budgetforslag for 2024 skal senest afleveres til 
provstiet den 15. maj 2023. Menighedsrådet skal tage 
stilling til procedure for udarbejdelse af budgettet, 
herunder fastsætte dato for møde med 
regnskabsføreren. Menighedsrådet skal endvidere 
have samlet anlægsønskerne til budget 2024. 

Møde den 22. marts kl. 9 i sognehuset.  
Hanne udarbejder et budgetforslag, så 
vi har tingene samlet.  
Personalet spørges ang. anlægsønsker 
Der skal overvejes energialternativer 

29. Provstiet har udsendt nyt takstblad som er 
videresendt til rådet. Vi vil på mødet sammen danne 

Udsættes til næste møde.  



os et lille overblik over takstbladet – især med hjælp 
fra graveren. 

30. Udvalget, som ser på situationen i Bjergsted efter den 
1. maj 2023, har holdt møde den 31. januar med 
deltagelse af Steen Hendriksen og provstikonsulenten, 
hvor opmålingerne fra de 3 kirkegårde med videre 
blev opdateret. Udvalget har endvidere holdt møde 
den 9. februar og den 15. februar for fastlæggelse af 
det samlede antal tillægstimer. Udvalget anbefaler at 
menighedsrådet godkender de reviderede opmålinger 
og de foreslåede tillægstimer, som grundlag for 
sognets normering af graver og gravermedhjælpere. 
Referat med bilag fra udvalgsmødet den 15. februar 
er udsendt til menighedsrådet. Punktet fremlægges af 
formanden/udvalget. 

 3470,5 timer til gravermedhjælpere. 
Provstikonsulenten indkaldes til et 
møde hvor vi snakker de enkelte 
stillinger.  
Principielt godkendelse af opmålinger 
og de foreslåede tillægstimer.  

31. Orientering fra Grøn Kirke-udvalget om status for 
elforbruget i januar 2023. 

Der skal kigges på el i Alleshave. Der er 
måske en skjult el-sluger.  
Olieregningen for Bregninge er høj.  

32. Menighedsrådet skal tage stilling til invitation til den 
fælles generalforsamling for Menighedsplejen og 
Menighedsrådsforeningen den 8. marts 2023 i Ubby 
Forsamlingshus. Aftenen er gratis – hvem vil deltage? 
 

Ingen kan 

33. Menighedsrådet skal tage stilling til deltagelse i 
Stiftsdagen lørdag, den 18. marts 2023 kl. 10.00 – 
17.00 i Roskilde. Frist for tilmelding er den 1. marts. 
Hvem vil deltage? 

Jens, Rikke og Christina.  

34. Orientering om eventuelt nyt om kirkegårdsprojektet i 
Bregninge. 

 

35. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer:  
36. Nyt fra medarbejderne. De to gravermedhjælpere begynder 

henholdsvis den 8. og den 13. marts 
37. Siden sidst, herunder blandt andet: 

a) Gudstjenesterne generelt. 
b) Fastelavnsgudstjenesten søndag, den 19. februar 

2023. 

b) Hyggelig dag men ikke så mange 
deltagere – vi er i skarp konkurrence.  

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

 

38. Formanden: 
a) Der efterspørges emner/projekter til modtagelse 

af Palladiusprisen. 
b) Mødet ”Kend dit sogn” som skulle afholdes i 

Viskinge, er udsat til den 15. juni 2023 kl. 17.30 – 
21.30. 

c) Fyraftensmøde i Ubby Forsamlingshus den 6. juni 
kl. 15.30-17.30 om ”den gode samtale i 
kirkedøren.” 

d) Landsforeningen inviterer til medlemsmøde i 
Ringsted den 29. marts 2023 kl. 17.00 – 21.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) Modtaget uopfordret ansøgning til 
graverstillingen i Bjergsted. Henvendelsen 
besvares af kontaktpersonen. 

f) Nye muligheder for budget 2024. 
g) Ny regnskabsinstruks på vej. 
h) Folkekirkens arbejdsmiljøuddannelse i Greve. 
i) Spørgeskema om individuelle ansatte besvares af 

formand og kontaktperson. 
j) Provstiet anmoder om emner til det kommende 

formandsmøde. 
k) Provstiet ønsker modtagelse af oplysninger om 

sognenes parkeringspladser for stillingtagen om 
der skal installeres ladestandere fra 2024. 
Formanden besvarer henvendelsen. 

l) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden 31.01.2023. 

 
 
 
 
 
 
i)Christina sender en revideret liste 
over korpiger til Rikke.  
 
 

39. Præsten: 
 
  

Årets konfirmationer: 3 i Alleshave, 5 i 
Bjergsted og 14 i Bregninge. Det vil 
være rart med P-vagt i Bjergsted d. 18.5 
og i Bregninge d. 21.5.  

40. Kontaktpersonen: 
a) Medarbejdermøde torsdag, den 23. marts 2023 kl. 

13.00 i Sognehuset. 

Manglende refusion søges hos 
kommunen.  
 

41. Kassereren/økonomi:   
42. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  

 
a) Bregninge kirke/kirkegård: 

• Ny varmepumpe på graverkontoret? 
• Udskiftning af defekt radiator på toilettet i 

værkstedsbygningen? 
 

b) Sognehuset: 
 

c) Præstegården: 
• Status på diverse arbejder? 
 

d) Præsteskoven: 
 

e) Bjergsted kirke/kirkegård: 
 

f) Alleshave kirke/kirkegård:  
• Orientering om status på forsikringssagen og 

politianmeldelsen, herunder tømrerarbejde 
og maskiner med videre. 
 

g) Andet, herunder status vedr. afhjælpning af 
mangler i forhold til tidligere provste- og kirkesyn. 

 
 
a) Den er opsat og fungerer godt.  
Skiftet.  
 
 
 
 
 
c) Kælderen ordnet.  
 
 
 
 
 
 
 
Indhentet tilbud på ny maskine. 
Beslutning på næste møde.  
 
g) Anni har samlet div. lister, der 
gennemgås på næste møde da Tine er 
fraværende i aften.  
 



43. Aktivitetsudvalget: 
 
 

26.3: Mariæ bebudelse, Andreas Bigum 
(tenor) og Dominik laver noget 
sammen.   

44. Børne- og Ungeudvalget: 
 
 

Påske-kirkerod for alle. Kfum spejderne 
medvirker. Tornved Ymens har bedt om 
ønske igen i år – teater for 
konfirmander i efteråret.  

45. Eventuelt.  
 
Indledning til kommende MR-møde den 15. marts 
2023 ved Tine Sørensen og kaffe/brød ved Jens 
Bendix Nielsen. 
 

 

 
Alleshave, den 18.02.2023 
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 


