
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
 

Referat fra menighedsrådsmøde  torsdag d. 20-5-10  kl. 19,00 
  
Tilstede: Hugo Petersen, Hans Drehn, Rud Jacobsen, Jens Bendix, Anton Bolgan, Birgit Hyldgaard, 
Mie Hekkel Olsen, Bente Klausen, Vibeke Jeppesen, Christina Morsing 
 
Med følgende dagsorden:  
   
Pkt.1.  Regnskabsrapport for perioden 1/1 til 31/3 2010. 
Note 310: skyldes Peter K. Grells ansættelse i flexjob og refusion fra kommunen. 
Note 1065: Hjemmeside.  
Note 4110: Skatter og afgifter.  
           
Pkt.2.  Budget 2011 fremlægges til godkendelse. 
           Herunder redegørelse for provstiets budget muligheder. 
Der mangler 4,3 mill. i provstiets kasse, det skyldes kommunens valg af at være selvkørende i 2008.   
Derfor skal der spares. Fortaget ændringer i budgettet med en besparelse på 80.000 kr, således at 
budgettet går i 0. .   
Kristeligt Dagblad kun til præsten. Kirken i sommerlandet droppes, Folkekirkens forsikring er 
steget. Sparer lidt på hjemmeside/ annoncer og kirkeblad  
Godkendt til fremsendelse til provstiet. 
 
Pkt.3.  Kan medarbejderne lægge løs fridag på lørdage?  V. Jens 
Nej.   
 
Pkt.4.  Fremlæggelse af samarbejdsaftale med Viskinge Aunsø menighedsråd om betjening ved  
           kirkelige handlinger.  
Orientering fra mødet den 19. maj 2010. Tilstede: præster, formænd, kontaktperson, organister og 
kirkesangere.  
                  
Pkt.5.  Træskulptur til Bregninge Kirkegård. 
 Stammen blev kun 175 cm, så englen kan kun blive knælende.? 
Flemming Mundt laver en ny lerfigur som skal ses.  
 
Pkt.6.  Fremlæggelse af lejekontrakt, med kulturforeningen om arealet med amfiteateret, godkendt 
           af provstiudvalget, til underskrift pr 1-6-2010. 
Der er foretaget lidt ændringer: 
          §7: Der skal gives 5% af årets nettoresultat til udlejer, såfremt det er positivt.§11: Nye 
bygninger skal godkendes af  mhr og øvrige kirkelige myndigheder. §2: Vedr. servicebygning, på 
140 kvadratmeter, såfremt den bliver bygget.   
           
Pkt.7.  Meddelelser: 

A.     Formanden.  
Det er forbudt at sætte figurer på gravstederne i plænen.  
Kaldredvej 20: Ny murer. Derfor får den oprindelige hyret murer brændeovnen. 
Påbud på støjniveau fra amfiteateret fra Kalundborg Kommune.    
B.     Præsten. Kirkebladsannoncen, folderen sættes hel ind på hjemmesiden. Kirkekaffe 30. 

maj, Birgit. Børnekoret (pt. 15 piger) lidt højere pris for gudstjeneste, ingen løn for 
øvning, god ide, udspil fra Heidi.   

C.     Kontaktpersonen. 
Orientering om personalepolitikken. Medarbejderne med i det udvalg, der er nedsat.  
Mus-samtaler: 9. og 11. juni. 



Samtale med Anette Hansen fordi mhr ønsker geografisk fleksibilitet.   
D.     Kirkeværger. 
Bregninge og Alleshave: kirkesyn foretaget 
Bjergsted: Kirkesyn foretaget. Forlig med Kim Jensen vedr. varmeanlæg.  
Referat oplæst og godkendt 
E. Kasserer. 
 
  

Pkt.8.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     Børn- og ungeudvalget. 
B.     Aktivitetsudvalget. 
C.     Informationsudvalget. 
D.     Præstegårdsjordudvalget. 
Indhentet 2 bud på det nye haveanlæg ved sognehus og Kaldredvej 20. Valgt den billigste. 

Der bliver ryddet op efter pinse, går i gang i uge 23.  
Haven ved Sognehuset og Kaldredvej 20 kommer til at hænge helt sammen, dropper stien 

langs sognehus og lukker haven af.  
  
 Pkt.9.  Nyt fra medarbejderne.         
 Uniformer købt til kirkepersonalet.             
  
  
Pkt.10. Eventuelt. 
Sommerkoncert: 25. august kl. 19.00 i Alleshave kirke. 
Tine Sørensen beder om at mhr vælger vvs, elektriker, vognmand mm, sådan at graveren har noget 
at forholde sig til.   
Opfølgning på idedagen i september 2009. Der har været 2 af sted til dette møde den 19. maj. Nyt 
møde i starten af 2011. Se provstiets hjemmeside. 
  
  
Pkt.11 .Lukket møde. 
 


