
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
 

Referat fra menighedsrådsmøde 26. oktober 2009 
 
Med følgende dagsorden:    
  
Tilstede: Hugo Petersen, Birgit Hyldgaard, Vibeke Jeppesen, Hans Drehn, Jens Bendix, Anton 
Bolgan, Anette Andersen, Rud Jakobsen, Christina Morsing, Peter Kornbech Grell, Bente Klausen, 
Heidi Montan 
 
  
Pkt.1. B/U koret. Korleder Heidi Montan orienterer om arbejdet med koret. 
8-10 piger pt. Der er en god stemning i koret. Med i kirken 10 gange om året, kan evt. forøges. 
Medlem af FUK, Folkekirkens Ungdomskor. Gøre reklame på skolerne.  
Koret får penge pr. øvning og gudstjenestedeltagelse. 
Årlig orientering fra Heidi på første møde efter efterårsferien.  
             
           
Pkt.2. Regnskabsrapport for ¾ af 2009 
Olie og el er desværre ikke kommet med i byggeregnskabet for præstegården. 
Hjemmeside: 6000 kr. i kvartalet. 
487.000 i kapitalen, burde kun være omkring 200.000 kr. , men der kommer nogle store regninger i 
efteråret. Det ser fornuftigt ud. 
Skriv på regningerne hvad formålet er.   
  
Pkt.3. Fremlæggelse af ny kirkegårdsvedtægt til godkendelse. 
Sendes i underskriftet stand til provstiudvalget – videre til stiftet – gældende 1. januar 2010.  
Folder til kirkegårdene laves når vedtægterne er godkendt.  
  
Pkt.4. Energimærkning af vores bygninger?  
Hyre to tilbud på energimærkning af vores bygninger.   
  
Pkt.5. Forslag til brug af, og nødvendige ændringer og reparationer af Kaldredvej 20. 
 
Vedr. klargøring af Kaldredvej 20 til brug 
                       Udvalget foreslår følgende: 
  
      Hele ejendommen benyttes af graver med ansatte og garagen anvendes til maskiner m.m. 
      Der kan evt. også indrettes arkiv til menighedsrådet. 
      1.sal benyttes ikke 
  
      Tømrer arbejdet: 
  
       Fjerne trappen, lukke til loftet med isætning af lem med let stige. Der udlægges 300 mm Rock  
       Wool med dampspærre også på sidebygningen. 
      Der opsættes automatik på garageporten , pris 7162 kr.incl.moms 
      Der opsættes mandskabs skabe. 
      Tagrender efterses 
  
      Varmeanlægget: 
  
      Oliefyret er efterset og opstartet, på 1.sal afkobles så meget af anlægget som muligt. Ventiler til 
      gulvvarme repareres. 
      Der opsættes varmepumpe, luft til luft, i stuen til at opvarme denne, pt er der brændeovn. 
      Pris for varmepumpen monteret 21800 kr. incl moms. 
  
       
 



El installation: Tilbud fra El – huset Jyderup.  
  
     Bregninge Menighedsråd. 
Vedr. Kaldredvej 20, Eskebjerg 
Efter behageligt møde fremsendes hermed tilbud på udbedring/ændring og udvidelse af el-
installationen. 
I tilbuddet er medregnet følgende. 
Færdiggørelse af installationen i bryggers til lys, oliefyr, vaskemaskine og tørretumbler samt 
opsætning af loftbelysning. 
Udbedring af installationen til 6 stk. loftspot i baggang. 
Udskiftning af 3 stk. indbygningsspot i loft i køkken. 
Udbedring af installation til 5 stk. loftspot i loft på badeværelse ( evt. via optagning af gulvbrædder 
i loftrum.) 
Udskiftning af defekt stikkontakt i stue. 
Demontering af indbygningsspot i hyldearrangement i stue. 
Opsætning af 3 stk. loftbelysninger i stue 
Demontering af diverse kabler i loftrum. 
Udførelse af installation til varmepumpe i stue incl. gruppeafbryder for do. 
Udskiftning og flytning af måler og gruppetavle fra loftrum til baggang incl. forlængelse af 
målerkabel. 
Lovliggørelse af installation til udvendig lampe. 
Montering af lampeudtag i entré. 
Opsætning af lysrørsarmatur i garage. 
Opsætning af stikkontakt til portåbner. 

        Kr. excl. moms 29500,00 
1. stk. Gorenje vaskemaskine 1400 o/min. energiklasse AAA.                    Kr. excl. moms   3400,00 
1 stk. Gorenje tørretumbler kondens med elektronisk styring                      kr. excl. moms   2350,00 
  
 Ifølge tilbud 44062,50 kr. incl. moms 
 
Der indhentes også et andet tilbud til sammenligning.  
  
      Maler: 
  
      I garagen fjernes søm og skruer fra væggene, der spartles og males, entreen i hjørnet males. 
  
      Murer: 
  
      Kontaktes for vurdering, men arbejdet skal nok vente til foråret. 
  
      Have/gårdsplads: 
  
      Der kontaktes landskabsarkitekt med henblik på ændringer, hvor i også Sognehuset er med. 
      Der skal åbnes op mellem ejendommene, udlevede træer fjernes, buske og træer mod  
      kirkegården fjernes, således at kun bøgehækken er tilbage.  
                    
     Der skal søges om tilladelse til at nedlægge boligen og der skal søges om landzonetilladelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pkt.6. Meddelelser: 
A. formanden,  
Præsters vand og tv forbrug. Kirkekassen betaler 10% af vandafgift og vandafledning 
Vi kan bare gå i gang med kirkegårdsregulering af Bjergsted – nyt gravkort 
13/12. Kime for klimaet. Der bliver ikke ringet. 
Bodil Therkelsen blev valgt til stiftsrådet. 
Møde med Bjergsted beboerforeningen. Mødtes den 23. okt. med aktivitetsudvalget.  
Tilbydes sognehuset for cafeaftener. Sognehuset er åbent for alle lokale foreninger.  
I fællesskab arrangerer foredrag og koncerter.  
Leje og forpagtningsaftale med arrangementgruppen – kontakt en advokat.  
Asketræet på Bregninge kirkegård skal laves om til en skulptur  
 
B.     præsten 
31. december kl. 14.30 
Ansat Bente. 120 kr. i timen. Jens udarbejder et papir.  
4 til babysalmesang. Efter nytår en ny række på ca. 10 gange i Aunsø kirke. 
C.     kontaktpersonen 
Jens på kursus i MUS – samtaler.  
Møde om de nye medarbejderoverenskomster. Havde nok ikke valgt den bedste til at formidle 

dem. Det nye: 2 overenskomster – skal køres ind inden 1. januar 2010. Der skal skrives 
nye ansættelsesbreve. Der ligger en del arbejde i det så der vendes tilbage.  

     Kistebæring er de pårørendes ansvar. Der er dog et vist ansvar på at fragte kiste fra kapel 
til kirken. Man kan ikke forsikre medarbejderne mod løfteskader.  

     Brev vedr. løftning af kisten udfærdiges af Tine og Christina.  
D.     kirkeværger 
Bregninge: Indbrud i velfærdsbygningen.  
                  Tyverisikring af Kaldredvej 20, Sognehuset og velfærdsbygning 
Bjergsted. Mus i orglet – nye varmeapparater i orglet.  
                Varme påbegyndes i år. 
Alleshave: Ventilator i præsteværelset.   
E. kasserer 
Amfiteatret har fået deres eget kontonummer.  
  

Pkt.7.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     børn-og ungeudvalget 
B.     aktivitetsudvalget 
Hellig tre konger fest – 6. januar 14.00 til 16.00  
C.     informationsudvalget 
D.     præstegårdsjordudvalget 
Standardskilte skal op.  
Medlem af arrangementgruppen, nej, men orientering en gang om året.  
Gennemgang af træerne i præstegårdshaven.  
 

 Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne 
             Peter ny email: petergrell@hotmail.com 
             Ny medarbejderrep. i menighedsrådet.   
              
 Pkt.9. Eventuelt 
15. januar 2010: Nytårskur i præstegården.  
Næste møde er et konstituerende møde, alle skal melde tilbage hvis de ikke kommer. Starter med 
spisning kl. 18.00 
 
  
  Pkt.10. Lukket møde  
  
  
                                                                              Med venlig hilsen 
                                                                                  Hugo Petersen 


