
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
 

Referat 
fra menighedsrådsmødet den 24. august 2010 

                                                                                                          
 
Tilstede: Hugo Petersen, Hans Drehn, Mie Olsen, Rud Jakobsen, Birgit Hyldegaard, Bente Klausen, Jens Bendix, Nette 
Ravnsborg, Vibeke Jeppesen, Christina Morsing 
 
Med følgende dagsorden:  
  
Pkt.1.  Fremlæggelse af regnskabsrapport for 1.halvår 2010 
            Se noter til regnskabsrapporten  
           
Pkt.2.  Fastsættelse af dagsorden for menighedsmødet d. 30-9 kl. 19,00 i Sognehuset. 
            19.00: Besøg af hospicechef Bettina Kosetek og hospicepræst Margrethe Brodthagen 
                       Kaffe 
                  Menighedsrådsformand Hugo Petersen 
                  Præst om aktiviteterne 
                  Kasserer: Budget 2010 og 2011 
                  Kontaktperson: Personale og personalepolitik 
                 Annoncering       
  
Pkt.3.  Der afholdes fællesmøde mellem menighedsrådene fra Føllenslev Særslev, Viskinge Aunsø  
           og Bregninge Bjergsted Alleshave d.9-9-10 kl. 19,00 i Føllenslev. 
           Hvilke emner ønsker vi drøftet på mødet? 
           Evaluering af kirkesiden og 3 md. Folderen.  
          Samarbejde ml. Viskinge/Aunsø og B-B-A 
             
  
Pkt.4.  Kirkeministeriet har meddelt at Alleshave Kirkedistrikt omdannes til Alleshave Sogn  
           pr.1-10-2010.    
           Roskilde Stift foreslår i den anledning at pastoratets navn ændres fra Bregninge-Bjergsted til   
           Bregninge- Bjergsted-Alleshave. Stiftet beder om menighedsrådets udtalelse til ændring af  
           navnet.  
           Godkendes.             
 
 
Pkt.5.  Meddelelser: 

A.     Formanden. 
Brev fra provstiet om kirkegårdsvedtægterne mht. fredningstiden for kistebegravelser. 
Kopier af kirkegårdsvedtægterne skal være tilgængelige på kirkegårdskontorerne. 
Økonomiudvalget har kigget på budgettet, arbejder videre 
Debatmøde, Ubby forsamlingshus 30/8 om fælles krematorium i Ringsted 
B.     Præsten. 
Orientering: 25 konfirmander, konfirmation i alle tre kirker, 20 konfirmeres her.  
DR - Pigekoret 31. oktober i Viskinge – Aunsø Sognegård. Nøjes med at bakke op om det.  
26. september Høstgudstjeneste i Bregninge. Høstfrokost:  
Børnehjørne i Gammelrand kapellet.  
Fotografering i kirken ved bryllupper og barnedåb 
C.     Kontaktpersonen. 
Medarbejdermøde den 22. september  
Personalehåndbogen: 15. september 
Arbejdsbeskrivelser for de fire og APV for alle der er gået over til ny overenskomst påbegyndes snart. 
D.     Kirkeværger. 
Bjergsted: Alt er lavet, dog mangler faskinen, den bliver lavet først i september 
Bregninge: Varmestyring virker. 
Alleshave: Kirken kalket 
 



E.      Kasserer. 
  

Pkt.6.  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     Børn- og ungeudvalget. Sommerfest den 26.aug., klovnen Mio kommer på besøg 
B.     Aktivitetsudvalget. 
C.     Informationsudvalget. Fra vugge til grav på hjemmesiden, ligeledes kirkegårdsvedtægter 
D.     Præstegårdsjordudvalget. : Lamper på Kaldredvej 20 
        Amfi – teatret bliver klar til den 11. september. Menighedsrådet ønsker en orientering om færdigmelding.   

  
  
Pkt.7.  Nyt fra medarbejderne.    
           Besøg for gravere på krematoriet i Slagelse         
  
  
Pkt. 7a. Vi har fået henvendelse fra kulturforeningens formand Dan Bisp ang. et ønske om at ændre  
              lejekontrakten mellem kulturforeningen og menighedsrådet. Ændringen er begrundet 
              med ønsket om momsrefusion i forbindelse med opførsel af amfi anlægget.  
  
             Hvis vi skal have fat i kontrakten en gang til, er der to ting jeg samtidig ønsker tilføjet, det  
             har jeg forelagt Dan Bisp og han er helt enig i, at vi tager dem med. Det giver følgende  
             tilføjelse til menighedsrådets dagsorden d. 24-8-10. 
  

1.      Teksten i § 7 skal indeholde følgende: Den årlige leje udgøres af et fast beløb samt et  
variabelt tillæg. Det variable tillæg beregnes som en fast procentdel af entreindtægterne og lejeindtægt fra 
3. mand. 

              
2.      Menighedsrådets kontrakt med Ove Andersen om at indvinde grus, er kulturforeningen 

uvedkommen.  
               

3.      Amfi anlægget står til fri afbenyttelse for menighedsrådet/præsten, altså uden betaling  
for brug af anlægget. Datoer skal koordineres mellem parterne. 

 
Flg. godkendes til indførelse i lejekontrakten: Den årlige leje udgør 10 kr., herudover   afregner lejer 2 % af 
entreintægter eks. moms 

    
Pkt.8. Eventuelt. 

Indkøb til sognehuset.  
Peter 50 år  

  
  
Pkt.9 .Lukket møde. 
  


