
 Bregninge-Bjergsted-Alleshave Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 15. marts 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 og regnskabsfører 
Hanne Busch. 

 
 
Fra punkt: 46. 
 
Til punkt: 64.  

Cc: Anette, Frank, Dominik, Webmaster  Indledning: Tine Sørensen 
Afbud: Kirsten Øriis Bjerrum, Dorthe Laursen Referent: Christina Morsing 
Til stede: Anni, Christina, Mogens, Rikke, Jens og Tine Kaffe/brød: Jens Bendix Nielsen 

 

Punkt: Dagsorden: Åben Referat: 
 

46. Indledning: 
Vi har gennemgået alle 9 punkter i notatet inspiration 
til lokale samtaler, så Tine er frit stillet til valg af 
indledning. 

DDS 331, indledning over denne.  

47. Godkendelse af Dagsordenen. Godkendt 
48. Som følge af en lovændring om folkekirkens økonomi 

er budgetprocessens frister ændret, så provstiet først 
udmelder den foreløbige driftsramme den 15. maj og 
fristen for indsendelse af budgetforslag 2024 er 
ændret til den 30. juni 2023. 
Provstiet fastholder dog de planlagte budget-
konsultationer, som for Bregninge-Bjergsted-
Alleshave Menighedsråd formentlig bliver den 13. juni 
2023. 
Menighedsrådets 1. budgetmøde er flyttet til onsdag, 
den 12. april kl. 9.00 i Sognehuset med deltagelse af 
regnskabsfører Hanne Busch. 
Formanden vil på mødet orientere om proceduren for 
anlægsønsker, og vi vil samle de anlægsønsker vi pt. 
kender til. 

Formentlig 13. juni 16.30, Jens deltager, 
men også andre kan deltage.  
 
Tilbud skal vedlægges anlægsønsker 
over 50.000 kr. (rettet efter mail fra 
provstiet 160323)   
 
Forslag fra graveren:  
Omlægning af brosten ved fællesgraven 
– der hvor de er sunket. Bjarne giver 
tilbud. Og alt efter prisen indhentes der 
et til. (Tine) 
Kistevogn til Bjergsted – som den i 
Bregninge – 2 tilbud indhentes (Tine) 
Ny løvstøvsuger til Bregninge (Tine) 
Niveaufri adgang til Alleshave – to 
tilbud indhentes (Kirsten)  
Udvendig maling af vinduer i Bregninge 
(Anni) 
Sættes på som punkt på 
medarbejdermødet.  



49. Provstiet har udsendt nyt takstblad for kirkegårde i 
Kalundborg provsti, som tidligere er videresendt til 
rådet. Vi vil på mødet sammen danne os et lille 
overblik over takstbladet med hjælp fra graveren. 
Punktet er udsat fra sidste møde punkt 29. 

Der er mange numre (ydelser) på 
takstbladet vi ikke har.  

50. Orientering fra Grøn Kirke-udvalget om: 
a) Status for elforbruget pr. 28. februar 2023 

jævnfør udsendt oversigt. 
b) Orientering om udvalgets besigtigelse af 

varmeanlægget i Sæby Kirke den 8. marts samt 
drøftelse/beslutning om videre tiltag i forhold til 
varmeanlægget i Bregninge Kirke. 

a) Det ser fornuftigt ud. Alleshave 
springer dog i øjnene (passiv varme og 
manglende natsænkning). Nr. 20 
ligeledes, fyringsolie. Måske 
vandvarmer og en ekstra blæser kan 
afhælpe. 
b) Provstiet er orienteret om problem 
med varmeanlægget i Bregninge. 
Måske er det udtjent i 2024? Provsten 
anbefaler at vi har et møde med Poul 
Klenz. Jens har kontaktet ham 

51. Drøftelse og beslutning om Menighedsrådets 2 Falck-
abonnementer om syn af brandmateriel og Falck 
healthcare. Punktet fremlægges af formanden. 
 

Rikke kontakter Falck ang. opsigelse af 
Healthcare. 
Tine indhentede tilbud: 15 enheder – 
eftersyn og materiel til rådighed - 4899 
kr. inkl. Moms. Tine kontakter Falck  

52. Hvem ønsker at deltage i Menighedsrådsforeningens 
medlemsmøde i Ringsted den 29. marts ved 
formanden. Tilmeldingsfrist den 15. marts. 

Jens overvejer 

53. Orientering om eventuelt nyt om kirkegårdsprojektet i 
Bregninge. 

Nej  

54. Godkendelse af diverse arbejder/investeringer:  
55. Nyt fra medarbejderne. Else begyndt den 8.3, Katrine den 13.3 
56. Siden sidst, herunder blandt andet: 

a) Gudstjenesterne generelt. 
 

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

 

57. Formanden: 
b) Hjælp til konfirmationsløse konfirmander. 
c) Høring vedr. opdatering af lov om folkekirkens 

økonomi. 
d) Menighedsrådenes reelle ejere på sogn.dk 
e) Fastsættelse af ind- og udlånsrente 2024. 
f) Nyhedsbrev fra forsikringsenheden 27.02.23. 
g) Satser for folkekirkens konsulenter. 
h) Nyt fra materialebanken. 
i) Projektlederkursus 6. – 8. juni 2023. 
j) Intranettet går i luften til april. 
k) Nyt fra LIVA-kurser 
l) Styrk arbejdsmiljøet og arbejdsglæden. 
m) Referat fra menighedsplejen. 
n) Kontaktperson og formandsmøde 25.4 
o) Webinar om den nye økonomilov 

 
c) mulighed for at lave lokale 
budgetplan. Mulighed for opsparing 
hos provstiet. 
e) 0.5 % indlån, 1.5% udlån  
 
 
 
 
n) Jens og Christina deltager 
 



58. Præsten:   Tak fra Karen Hou Jacobsen, tidligere 
medlem af Ellebogruppen 

59. Kontaktpersonen: 
a) Orientering fra mødet med provstikonsulent 

Benny Lykkegård den 15. marts 2023 om fordeling 
af gravermedhjælpstimerne med videre. 

b) Udbetaling af jubilæumsgratiale. 
c) Medarbejdermøde torsdag, den 23. marts 2023 kl. 

13.00 i Sognehuset.  

Gravermedhjælperne kan bruges i 
weekenderne under deres vinterfyring. 
Overforbrug på 193,5 timer i forhold til 
årsnormen - MR godkender.  
b) Det er lovpligtig.  
c) Rikke sender dagsorden ud. Jens 
kommer ikke.  

   
60. Kassereren/økonomi:   
61. Kirke-Kirkegårds- og præstegårdsudvalget, herunder:  

 
a) Bregninge kirke/kirkegård: 
b) Sognehuset: 

• Varmepumperne slukkes når der er flere dage 
mellem aktiviteter i huset. 

c) Præstegården: 
• Hilsen fra Provstiet vedr. præstegårdspuljen. 
• Provstiet er oplyst at præstegården ikke er 

hulmursisoleret. 
 

d) Præsteskoven: 
 

e) Bjergsted kirke/kirkegård: 
 

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

herunder ny dør, maskiner samt eventuel ny 
hærværkssikring jævnfør kirkeværgens og 
formandens besigtigelse i Føllenslev den 7. 
marts. 

• Varmeanlægget er fra den 7. marts helt 
slukket når kirken ikke er i brug. 
 

g) Andet, herunder gennemgang af lister over 
mangler i forhold til tidligere provste- og kirkesyn. 
 

c) Syn den 25.4 kl. 8.30 i 
præstegården.  

Opfordring fra skorstensfejeren til at 
købe en ny brændeovn. Der mangler en 
plade inde i ovnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Ny dør bestilt. Tilbud fra Kalundborg 
accepteres.  
 
 
g) tages med rundt på synet 

62. Aktivitetsudvalget: 
 
 

Dominik og Andreas Bigum leverer 
musikken til Mariæ bebudelse den 26.3 
kl. 19.00 i Bjergsted. 
Skærtorsdags påskemåltid, tilmelding 
senest 2.4 til sognepræsten 
Musisk Skole afholder deres julekoncert 
i Bregninge Kirke i starten af december 
– gratis for os 
Holbæk Studiekor den 29.11 kl. 19.00 

63. Børne- og Ungeudvalget: 
 

11.4 – Påskekirkerod sammen med 
spejderne.  



 12.4 til ungdomsfest hos Ymen 
Tornved, Christina og Anne deltager.  

64. Eventuelt.  
Indledning til kommende MR-møde den 19. april 2023 
ved Jens Bendix Nielsen og kaffe/brød ved Anni 
Vognstoft. 

 

 
Alleshave, den 11.03.2023 
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 


