
Bregninge – Bjergsted – Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 18. juni 2008                                                                     

Afbud fra Erling Pedersen og Rud Jacobsen.
Mødet startede kl. 19oo med velkomst fra formanden, Graver Annette Hansen mødt ind til pkt. 3 vedr. belys-
ning  i Bjergsted kirke.

Pkt.1. Orientering om hvor vi er, med opgaven med at ansætte ny sognepræst.

          Menighedsrådet vil blive indkaldt ekstraordinært i uge 26 for at gennemgå indkomne 
          ansøgninger, så vi er forberedte til mødet med biskop Peter Fischer Møller d.25-6, hvor
          der skal udvælges et antal ansøgere der skal til prøveprædiken og samtale.
          Da vi således når ind i sommerferie perioden, vil jeg foreslå at vi, allerede nu finder datoer, 
          der kan bruges til dette formål. 

 Orientering fra Hugo Petersen ang. ansættelse af ny præst, møde med biskop den 25/06 – 08. ang.  
 gennemgang af ansøgninger til stillingen, og udvælgelse til prøveprædiken og samtale. Herefter 
 skal der sættes datoer til prøveprædikerne, og hvor mange vi ønsker. Disse ønskes foretaget umiddel 
 bart efter 25/06. Provst J.Noe indkalder de udvalgte.
 Anmodning fra beboer i Bjergsted sogn, om at måtte stille med en repræsentant til ansættelsespanel  
 udenfor menighedsrådet blev afvist, da det ikke er tilladt lovgivningsmæssigt.( tavshedspligt)
 

Pkt.2. På foranledning af Provst Jørn Noe, blev præstegården, med kirkekontor og embedsbolig til
          præsten, gennemgået d. 5-6, for at få et ordentlig beslutnings grundlag for, om denne skal 
          renoveres eller nedrives og erstattes med en ny bolig med kirkekontor. 

          Følgende deltog:
          Kirkeministeriets arkitekt for præstegårde, Jesper Herbert Nielsen, Jørn Noe, Hans Drehn, 
          Henrik Petersen og Hugo Petersen. 

          Konklusionen blev at: 
 
          præstegården bør bevares.
          Kirkekontoret med to lokaler, toilet og te køkken bevares.  
          Embedsboligen renoveres til 2008 niveau.  
          Der er gjort nogle tanker om at første salen udvides, således at hele familien kan sove
          der. Stueetagen bliver så stuer, køkken, legerum,  privat kontor m.v. Kælderen bevares 
          uændret, men nedgangen lukkes med væg og dør. En arkitekt skal kontaktes for at udfærdige
          forslag til ændringer i forbindelse med renoveringen.

          Dette er fremlagt til menighedsrådets godkendelse og i gang sætning. 

          Under forudsætning af godkendelse, nedsættes et udvalg til at gennemføre renoveringen. 

 Gennemgang af fremsendt rapport fra kirkeministeriets bygningskyndige, arkitekt Jesper Herbert  
 Nielsen, ang. Renovering af præstegård. Det blev vedtaget at den anbefalede renovering, først 
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 bliver  gennemført i august måned. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Hugo Petersen,   
 Hans Drehn og Henrik Petersen. Beslutningen skal tages af hele menighedsrådet.   -   Svend Nyboe  
 blev indstillet som arkitekt



Pkt.3. Beslutning om belysningen i Bjergsted Kirke.  
 
          Jeg ser to muligheder:

          At alt bestående belysning nedtages og erstattes af nye moderne lys kroner og lys kæder,
          eller at nuværende lys kroner bliver hængende, de gamle lampetter nedtages og der opsættes 
          nyt lys ved orgel og sakresti.

 Kritik fra kirkegænger ang. Lys fra lysekroner uden væglamper: Beslutning, ingen lampetter opsæt 
 tes, eksisterende lysekroner bliver hængende, nyt lys i sakristi og tårnrum, i henhold til tilbud fra  
 Okholm Lighting.
 E. D. B. udstyr bevilliget til graver Annette Hansen. Skal købes i samråd med graver Tine Sørensen  
 Bregninge kirke.

 
Pkt.4. Beslutning om sundheds tilbud til de ansatte. Har tidligere været drøftet.

 Det blev vedtaget, at man kontakter Falck – Care. Om tilbud, med et års løbetid, og formanden kan  
 underskrive kontrakten.

Pkt.5. Menighedsrådsvalg 11-11-08. Drøftelse af køre/ tidsplan for valget og overdragelse af 
          opgaven til valgbestyrelsen. Undertegnede er i valgbestyrelsen, men ønsker at der bliver valgt
          en anden.

 Valgbestyrelsen bliver ændret, så den kommer til at bestå  af  Ruth Lundgård, Henrik Pedersen og  
 Rud L. Jacobsen.)
 Orienterings og evt. opstillingsmøde vedrørende valg til menighedsrådet, afholdes i sognehuset den  
 10/09 – 08.

Pkt.6.  Orientering om amfiteater gruppernes arbejde. 

 Hans Drehn orienterede om den nedsatte arbejdsgruppe og dens arbejde, man arbejder på og få   
 sendt ansøgninger til forskellige fonde. 
	 Forslag	om	navngivning	til	amfiteater	fra	arbejdsgruppen		-			Vestsjællands	Amfi-scene.
	 Forslag	om	navngivning	til	amfiteater	fra	menighedsrådet		-		Bjergsted	Amfi	–	scene.
 Provstiudvalget har godkendt, at der bruges kr. 2 mill.  af gruspengene til projektet.
 
Pkt.7. Sommer/ efterårs udflugt?

 Blev udsat til senere.



Pkt.8.  Meddelelser:

A.     formanden

 Sundhedsplejerskerne kommer ikke mere i sognehuset p. gr. af manglende tilslutning.
 Vedr. kirkeblad, tilbud på informationsannonce blev afvist på grund af at den var for dyr. Det blev  
 besluttet  at vi annoncere i Kalundborg Nyt, efter behov indtil vi får en ny sognepræst.
 Vedr. pengene fra salg af graverbolig i Alleshave, undersøges det om pengene kun kan bruges i Al 
 leshave kirkedistrikt. – Alleshave kirke skal kalkes i dette år.
 
Pkt.9. Meddelelser fra udvalgene:
 
 Intet. 

Pkt.10.  Nyt fra medarbejderne.

 Intet 

Pkt.11.  Fastsættelse af mødedatoer for resten af kirkeåret.

 20/08   -   25/09    -    30/10    -    20/11.   den 20/11 er konstituerende møde for det nyvalgte råd.

Pkt.12   Eventuelt.

  Organist Jens Peter Jensen orienterede om digitalt orgel contra pibeorgel, undersøger hvad digitalt  
 orgel til Alleshave kirke vil koste, og om vi kan få et på prøve.

       

 


