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Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
 

Referat fra menighedsrådsmøde 25. November 2009 
  
   
Tilstede: Jens Bendix, Hans Drehn, Vibeke Jeppesen, Hugo Petersen, Anton Bolgan, Anette 
Andersen, Birgit Hyldgaard, Rud Jacobsen, Christina Morsing 
Afbud: Peter Kornbech Grell 
 
 Med følgende dagsorden: 
 
Pkt.1.  Grusgraven: Drøftelse af Kalundborg Kommunes nye krav til forp. Ove Andersens drift  
            af grusgraven. 
            Der må ikke graves igennem skel mod nabo NCC Råstoffer! 
            Der skal udarbejdes en ny efterbehandlingsplan! 
Diskussion om hvad vi gør. Hvad står der i efterbehandlingsplanen? Myndighederne(Kalundborg 
kommune, råstoftsmyndigheden) kan ændre efterbehandlingsplanen, og det er de på vej til at gøre..  
  
Pkt.2.  Præstegårdsjordudvalget foreslår at, når vi afslutter aftalen med forp Ove Andersen,   
           skal det være uden opmåling og uden økonomisk udligning. (tilbud fra Ove Andersen) 
Når vi når til februar 2010 har vi fået de penge, som er muligt. Derved risikerer vi ikke at få en 
efterregning.  
Aftalen afsluttes med Ove Andersen, under forudsætning af at provstiudvalget godkender det. 
Med en afregningsmængde på 1.7. mill. Kubikmeter.  
  
Pkt.3.  Hvilket niveau vil vi lægge for istandsættelse af Kaldredvej 20?  
Elektrikeren er færdig, tømreren er i gang. Malerarbejdet venter. 
Landskabsarkitekt Birgitte Fink har kigget på det og kommet med et skøn.  
                    
  
Pkt.4.  Meddelelser: 

A.     formanden,  
Præstegården er nu afsluttet. Bjergsted beboerforening ønsker ikke at bruge sognehuset.  
Revisionsrapport gennemgået i provstiudvalget. Bemærkning på vores honorar til 

regnskabsføring  
 Fællesmøde med de to nabopastorater. Første skridt: fælles kirkeblad fra juni 2010. 
Nedsættes en mediegruppe bestående af præst og en mhr-medlem. Nyt fællesmøde 10. marts 
kl. 19.00  i Sognehuset med oplæg af Bodil Therkelsen.  
 Besøg af revision på uanmeldt kassebesøg – ingen bemærkninger. Kalundborg turistforening 
vil udgive et hæfte om middelalderen i Nordvestsjælland. 1200 kr plus moms som en støtte til 
dette hæfte ønskes. Vedtaget.     
B.     præsten 
Tilbud om lørdagsdåb en lørdag i kvartalet.  
Julesalmeønsker til julesøndag, Levende lys på juletræet juleaften.  
C.     kontaktpersonen, herunder godkendelse af indplacering af medarbejdere i ny 

overenskomst. (Jens Peder, Tine, Anette) Skal indberettes til stiftet.   
Det ser fornuftigt ud. Nye ansættelsesbeviser for Tine, Jens Peder og Anette. Nye 

arbejdsbeskrivelser for de selv samme tre.  
 Ansættelseskontrakt til Peter, afventer svar. Tine og Anette skal på kursus. Jens Peder træder 
ind som medarbejderrep.  
D.     kirkeværger 
Bjergsted: Trappetrin på den nye kirkegård repareret. Varmeanlægget i Bjergsted kirke er         

påbegyndt. 
Alleshave: Arbejdet færdiggjort. Rettelser til kirkegårdsvedtægterne, § 15 sendes til provstiet.  
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Bregninge: Fældning af træ på kirkegården. Tilbud fra Skovdyrkerforeningen Øst og fra 
Bjarne Pedersen.        

E. kasserer 
Orientering om lånet hos stiftet i forb. m. huskøbet.  
Den eksterne kasserer og den interne kasserer tager på kursus i januar.  
  

Pkt.5.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     børn-og ungeudvalget 
B.     aktivitetsudvalget 
C.     informationsudvalget 
D.     præstegårdsjordudvalget 
Amfiprojektet er godt i gang. Påbegyndt på plan A igen, begyndt at søge penge igen.  

  
Pkt.6.  Nyt fra medarbejderne 
  
Pkt.7. Orientering om provstiets løntakster til, formand, kontaktperson, kirkeværge, kasserer og  
          regnskabsfører. 
          Givet af formanden. Regulering for 2009 i forhold til de nye løntakster.   
  
Pkt.8. Valg af formand, næstformand og enkeltposter. 
          Jvf. lov om menighedsråd nr.79 af 2-2-09 skal der hvert år inden kirkeårets udløb vælges 
          formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværge, kasserer, sekretær, bygningskyndig og 
          en person, der sammen med formanden bemyndiges til at underskrive dokumenter vedr.  
          dispositioner over fast ejendom. 
           Stemmetæller: Christina Morsing 
          Formand: 7 stemmer på Hugo Petersen og en blank.  
          Næstformand:7 stemmer på Hans Drehn og en blank 
          Kontaktpersom: Jens Bendix 
          Kirkeværge Bregninge: RudJjacobsen, Bjergsted: Anette Andersen, Alleshave: Hans Drehn 
          Kasserer: Hans Drehn 
          Bygningskyndig: Anton Bolgan 
          Sekretær: Christina Morsing   
           Medlem af medieudvalg: Hugo Petersen           
 
Pkt.9. Fastsættelse af mødedatoer for 1. halvår af 2010. Forslag: 21/1- 25/2- 18/3- 22/4- 20/5-17/6 
          Alle datoer kl.19,00 
          Ok 
 
Pkt.10. Eventuelt 
             Brev fra biskop vedr. en regulering af gudstjenester.               
 
Pkt.11.Lukket møde                                             
 
 
  Med venlig hilsen                                                                                   Hugo Petersen 
  
 


