
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 

R E F E R A T  18.06.2009 

                                                                                                         

 Til medlemmerne af menighedsrådet og medarbejderrepræsentant  Peter Kornbech Grell .  Hermed 
indkaldes til menighedsrådsmøde  torsdag d. 18-6-09  kl. 19,00  i Sognehuset. 

Til stede: Hugo Petersen, Rud Jacobsen, Hans Drehn, Jens Bendix, Birgit Hyldgaard, Vibeke Jeppesen, 
Anette Andersen, og Anton Bolgann. 

Afbud fra: Christina Morsing  

Med følgende dagsorden:  

Pkt.1. Gennemgang og godkendelse af vedtægter for: kirkegårdsudvalg, præstegårdsjordudvalg, 

           kasserer og sekretær. 

• •         Vedtægt for Kirkegårdsudvalget: Standarvedtægt godkendt med følgende vilkår: Sidste 3 
linjer i § 5 fjernes. Mødeindkaldelse under § 6 sker med 8 dages varsel. 

• •         Vedtægt for Præstegårdsjordudvalget: Vedtægt gennemgået, men godkendelse udsættes 
til næste møde. 

• •         Vedtægter og ordensregler for Sognehuset tages op på næste møde. 

Pkt.2.  Godkendelse af oplæg fra beslutning på AFBA møde 30-4-09 om at sætte projektet i gang 

           når der er dokumentation for nu 4,285000 kr. incl. forbrug, og dermed MR opbakning til det 

           hidtil udførte arbejde jævnfør konkretisering af plan B 25-5-09 udsendt til MR uge 22. 

           Godkendelse af MR brev til provstiudvalget ang. brug af gruspenge op til 2 mio. kr. som  

           nævnt i brev fra Jørn Noe 14.  maj 2008.       

• •         Oplægget godkendt. 

• •         Ansøgning til provstiudvalget fremlagt af Hans Drehn dateret 18. juni 2009 godkendt. 
Ansøgningen afleveres til provsten fredag, den 19. juni 2009.             

 Pkt.3.  Meddelelser: 

A.  Formanden, herunder redegørelse for arbejdet med nyt maskinhus ved kirkegården m.m. 

• •         Der er meddelt landzonetilladelse til maskinhuset. Der er en klagefrist på 4 uger + ca. 14 
dage til byggetilladelse meddeles. 

• •         Præsteboligen er taget i brug, men der mangler maling ved hovedindgangen og i 
kælderen. Præsteparret har tilbudt at udføre malerarbejdet for 1800 kr. inklusive moms hvilket 
godkendes. 



• •         2 nye porte i garagen ved præsteboligen isættes snarest. Det skal undersøges om ikke 
vandsamling foran bagtrappen kan ledes til eksisterende afløb ved trappen. 

• •         Besluttet at godkende Falck-care abonnement for de ansatte minus Heidi og måske minus 
Stig. Abonnementet koster 1020 kr. pr. ansat for 1 år. 

• •         Trappe mellem gammel og ny kirkegård på Bregninge kirkegård skal straks istandsættes. 
Tilbud på 3.370 inklusive moms godkendes. 

• •         Program for idé-dag i Kalundborg Provsti uddelt. Menighedsrådet betaler deltagerafgiften. 

• •         Foreløbigt program for menighedsrådets udflugt gennemgået. 

• •         Provstiet har haft budgetsamråd over 4 aftner. Endelige tal kommer til september. 

B.     præsten. 

C.     kontaktperson 

• •         Har holdt medarbejderudviklingssamtaler med Anette, Tine og Peter og der holdes samtale 
med Jens Peder i morgen. Samtale med Heidi holdes så snart som muligt. Kursusønsker med 
videre samles til næste møde. 

D.     kirkeværger 

• •         Bjergsted: Kalkning indvendigt frem for udvendigt godkendt . Konsulent fra 
Nationalmuseet kommer næste uge. Anton + Rud deltager i mødet. 

• •         Bregninge: Afholdt kirkesyn i går. Rapport udleveret. Købt ny plæneklipper frem for den 
stjålne til 64.000 kr. inklusive moms. Forsikringen betaler 43.552 og egenbetalingen er 14.583 
kr. 

• •         Alleshave: Afholdt kirkesyn i går. Rapport fremlægges ved næste møde. Orglet er gjort 
færdig. 

E. E.             kasserer 

• •         Ingen meddelelser.  

Pkt.4.  Meddelelser fra udvalgene: 

A.     børne-og ungeudvalget 

• •         Ingen meddelelser. 

B.     aktivitetsudvalget 

• •         Ingen meddelelser. 

C.     informationsudvalget 



• •         Ingen meddelelser. 

D. D.           præstegårdsjordudvalget 

• •         Bed foran præstegården og bed foran Sognehuset udsættes til næste år.  

 Pkt.5.  Nyt fra medarbejderne.     

• •         Ingen meddelelser.                                       

 Pkt.6.  Fastsættelse af datoer for menighedsrådets møder for resten af kirkeåret 

• •         Aftalt følgende datoer: 20.08.2009;  17.09.2009;  26.10.2009;  25.11.2009. 

 Pkt.7.  Eventuelt 

• •         Ingen.  

Pkt.8. Lukket møde.   

Referent Jens Bendix 

  

                                                 Med venlig hilsen 

                                                    Hugo Petersen  

 


