
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
 

Referat fra menighedsrådsmøde  torsdag d. 25-2-10  kl. 19,00 
 
Tilstede: Hugo Petersen, Hans Drehn, Peter Kornbech Grell, Rud Jacobsen, Vibeke Jeppesen, 
Christina Morsing, Birgit Hyldgaard, Anton Bolgan, Anette Andersen, Jens Bendix, Bente 
Klausen 
 
 
Med følgende dagsorden:    
  
  
Pkt.1.  Fremlæggelse af regnskab 2009 
Flere renteindtægter end vi havde forventet.  
Brug af de hensatte midler til graver faciliteter(som ikke bliver til noget) til den nye graverbolig  
Mht budget 2010 så bliver det nødvendigt at være opmærksomme på hvad vi bruger. 
Gennemgået. 
 
Amfi: gennemgået et særskilt budget. 
           
Godkendt. Den endelige godkendelse kommer i marts måned 
 
Pkt.2.  Forslag om kirkeblad for ”Gl.Bjergsted ” i annonceavis, fremlægges til godkendelse. 
           V/ Christina 
Tilbud fra Ugebladet for hele Kalundborg kommune: 5000 kr ex moms 
Kalundborg Nyt og Jyderup posten: 5000 kr ex moms 
Under forudsætning af der bliver afleveret en færdig pdf – fil.  
 
Derudover et oplag på samlet 500 stks fra alle tre pastorater, pris? 
 
Kalundborg Nyt og Jyderup posten vælges. Endelig beslutning den 10. marts på fællesmødet. 
 
   
Pkt.3.  Hvad vil vi tage med til det planlagte fællesmøde for menighedsrådene i ”Gl.Bjergsted” 
           Mødet afholdes onsdag d. 10-3-10 kl. 19,00 i Sognehuset.  
           Formanden for distriktsforeningen Bodil Therkildsen deltager i mødet. 
 
Bodil Therkelsen: Nyt fra stiftsrådet. Menighedsråd kontra Kirkeministeret. Samarbejde mellem 
menighedsråd. Fremtiden for menighedsrådene.                       
  
Besøg af Steen Otterstrøm 
 
Punkter: Fælles kirkeblad,  
            
Pkt.4.  Meddelelser: 

A.     formanden.  
Provstiudvalget har vedtaget at der skal holdes 2 formandsmøder årligt, første møde 

2.marts. 
Kaldredvej 20: søgt og bevilliget af 5 % midlerne, 179.000 kr.  
Provstiet har meldt tilbage at der skal forhandles med Ove Andersen vedr. grusgraven. 
Der skal laves en ny ansøgning. Evt. møde med provstiudvalget.  
Eskebjerg Spejderne har 50 års jubilæum. Gavecheck på 500 kr. til dem. 
Lejekontrakt om Amfi-teateret sat på næste provstimøde.  
Dansk Kirke i Udlandet støttes med 1000 kr.  



  
B.     Præsten. 

          Gospeldagen bliver til noget, gudstjeneste for alle kl. 14 
          Fødselsdage er I kommet i tanke om nogen? 
          Fejl i kirkeblad, Palmesøndag er kl. 14 som aftalt på sidste møde. 
          Påske - dukketeater den 16. marts 

Babysalmesang en turnus mere, start i maj.  
Lørdagsdåb 2 gange i maj måned pga konfirmationer mv. 
Personalemøde den 17. marts 
 
C.     Kontaktpersonen 
Ansættelsesbeviser retur fra Tine og Jens Peder. Mangler Anette. Sendes videre til 

provstiet. 
Ansættelsesbevis for Peter udarbejdes nu da flexjob ordningen er faldet på plads. 
Ordinære medarbejdermøde den 17. marts 
 
D.     Kirkeværger. 
Bjergsted: Varmeanlægget fungerer ikke.  
Bregninge: Asketræet og træerne i præstegårdshaven. Tilbud: 16.500 ex moms. Der 

undersøges hvad det vil koste at lave selve træfiguren.  
Manglende betaling af to gravsteder. Der skal ikke bruges mere krudt på det. 
Alleshave:  
E.      Kasserer. 
  

Pkt.5.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     børn-og ungeudvalget. 
Der afholdes snart møde 
B.     Aktivitetsudvalget. 
Møde den 4. marts kl. 10.  
C.     Informationsudvalget. 
D.     Præstegårdsjordudvalget. 

  
Pkt.6.  Nyt fra medarbejderne.  
Jens Bendix har kontakten til kommunen og fagforeningen mht. Peter Kornbech Grell.  
 
Ført til protokol: sognepræst Christina Morsing forlod mødet nu, da hun skal være hele 
pastoratets præst, vælger derfor at stå neutral. Desuden har hun ikke valgret i forbindelse med 
valget af formand og næstformand.  
 
Peter oplæste en udtalelse fra medarbejderne som beklager konsekvenserne af en uenighed 
mellem 3 medlemmer af menighedsrådet. 
 
 
Pkt.7. Arbejdsklimaet i menighedsrådet. (bilag eftersendes) V/ Rud og Hans 
 
 Arbejdsklimaet i Menighedsrådet.  Bilag vedhæftet. 
  
Ang bilag vedhæftet, tænker vi på dagsorden til AFBA møde 8-2-10 Samt 
samtlige efterfølgende mail ang: næstformand ikke kender sine kompetencer, samt påstanden 
om, at næstformanden mange gange har forsøgt at etablere et flertal uden om formanden, samt 
bemærkningen om (den manglende opbakning fra nogle af jer)- som gør det svært at bevare 
gnisten. 
Ang den sidste bemærkning er vi helt enige med dig. Derfor denne anmodning. Sendt som 
vedhæftet Fil 15-2-2010. 



 
Hans uddelte og oplæste en redegørelse for forløbet af den opståede uenighed dateret 
25.02.2010. Rud udleverede kopi af privat brev til Hugo dateret den 22.01.2010 om 
lejekontrakten med Kulturforeningen.  
 
Pkt.8. Nyvalg af formand. 
          Formanden ønsker, af helbreds hensyn, at stoppe.  
 
Hugo redegjorde for sine overvejelser for at stoppe med efterfølgende drøftelse. Hugo og Hans 
fortsætter som henholdsvis formand og næstformand. 
  
Pkt.9. Eventuelt. 
 
Stiftsmøde i Ringsted 21. marts 2010. Tilmelding senest 5. marts 2010. 
  
  
Pkt.10. Lukket møde. 
  
 


