
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
  
                                                                                                        Hagendrup d. 26-12-08 
  
  
Til medlemmerne af menighedsrådet og medarbejderrepræsentant Jens Peder Jensen.  Hermed 
indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag d. 7-1-2009  kl. 19,00 i Sognehuset. 
 
Tilstede: Alle valgte medlemmer plus sognepræst og Jens Peder Jensen  
  
Med følgende dagsorden: 
  
Pkt.1. Gennemgang og tilretning af forretningsorden for menighedsrådet til godkendelse.  
          ( standard eksemplar er udleveret )          
Tilføjelser og ændringer:           
Pkt. ”Lukket møde” kommer på dagsorden hver gang. 
§2,2: 5 dage 
§3,1: 8 dage 
Bilag skal så vidt muligt sendes ud med dagsorden 
§11 og stk 2 og 3 slettet 
§12 stk. 1 slettes. Stk. 2 bibeholdes. 
  
Pkt.2.  Menighedsrådsmedlemmernes og præstens forventninger og visioner for arbejdet i 2009 
           og i øvrigt hele valgperioden ?          
Drøftelse. Forslag: spaghetti-gudstjenester, kirkekaffe, alternative gudstjenester også på andre 
tidspkt.   
  
Pkt.3.  Orientering om arbejdet med renovering/ombygning af præsteboligen, herunder godkendelse  
           af beslutnings grundlaget for, overdragelse af arbejdet som en hoved entreprise til een  
           håndværksmester. 
Brev til provstiet med en forklaring sendes. Et enigt menighedsråd godkender formen. Der er 
enighed med arkitekten i denne fremgangsmåde. 
           
Pkt.4.  Orientering om amfiteater gruppernes arbejde. 
Hjemmeside: www.amfivestsjælland.dk kører fra 19. januar 2009.  
Der er pt. 4 millioner indsamlet, dvs. der mangler 2 millioner. 
Projektgruppen har sat en tidsfrist, der hedder den 1. maj 2009. Hvis det ser fornuftigt ud der, 
køres der videre.  
Menighedsrådet er enige om at betale en del af momsen til Skat, beløb ca. 35000 kr.   
 
Pkt.5.  Beslutning vedr. det gamle orgel i Alleshave Kirke. Provstiudvalget har bedt om at en  
           orgelkonsulent skulle vurdere orglets egnethed, dette er sket, der er udarbejdet en rapport 
           der konkluderer, at det vil være forkert at rive det ned.  
Orgelkonsulent: Kristian Olesen, Roskilde,konklusion: Frobenius-orglet er for godt til at blive 
kasseret.  
Der formuleres et nyt brev til provstiet, indeholdende en nærmere begrundelse for hvorfor 
menighedsråd og organist ønsker, at orglet skal fjernes: pladsproblemer mv.  
  
 
 



Pkt.6.  Meddelelser: 
A.     formanden 
Nyt møde i provstiet vedr. kirkegårdstakster den 19. januar.  
Der er erhvervet nyt EDB-udstyr til både graver og kasserer. Dette gør at programmerne kan 

hænge sammen. Direkte korrespondance.  
Ny kopimaskine til præstekontor.  
Opfordring til kirkeværger vedr. ønsker til budget. Gerne på anlægskontoen. 
B.     præsten 
Skærtorsdag: Gudstjeneste i Bjergsted kl. 17. Derefter fællesspisning i Sognehuset. 
C.     kontaktpersonen 
Kursus til kontaktperson bevilliget. 
Personalemøde først i marts 
D. kirkeværger 
Bjergsted: Store fugtproblemer i kirken. Der findes en løsning sammen med den 
byggesagkyndige.  
Indvendig kalkning ønskes på kommende budget. Udvendig kalkning ligeledes, måske 
allerede her i 2009. 

          E.   kasserer 
  
  
Pkt.7.   Provstiudvalgs valg til foråret, der skal findes nyt medlem fra området. ( Det tidl. Bjergsted  
            kommunes område ) 
Nuværende medlem fra Gammel Bjergsted kommune: Ruth Lundgaard, genopstiller ikke. 
Menighedsrådsformand Hugo Petersen er vores kandidat, men der skal snakkes nærmere med 
nabomenighedsrådene.  
  
Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne. 
Intet nyt 
                                               
Pkt. 9. Fastsættelse af mødedatoer for udvalg. 
Aktivitetsudvalgsmøde: onsdag den 21. januar kl. 16. 
Informationsudvalgsmøde. Den 27. januar kl. 10 
Børn -og ungeudvalgsmøde: Inden næste mhr-møde. 
                                                    
Pkt.10.   Eventuelt. 
 
 

Referent: Christina Morsing 
 


