
Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd 
                                                                                                         

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 29-9-10  Kl.19.00 i Sognehuset. 
  
Tilstede: Hugo Petersen, Hans Drehn, Jens Bendix, Nette Ravntoft, Anton Bolgan, Birgit 
Hyldgaard, Vibeke Jeppesen, Rud Jakobsen, Christina Morsing, Mie Hekkel Olsen 
  
 
Med følgende dagsorden:  
  
Pkt.1  Fremlæggelse af revisionsprotokollat for årsregnskabet 2009. 
Formanden læste revisionsprotokollat højt for rådet, taget til efterretning af rådet.  
Mr-rådet ønsker en revidering af AMFI – regnskabet.  
  
           
Pkt.2  Budget 2011, provstiudvalget har fastsat pastoratets driftsramme til 2.211.000 kr. og 
            anlægsrammen til 160.000 kr. Drøftelse af hvordan vi tilpasser vores budget til disse 
            vilkår, således at vi kan vedtage det på næste møde, det skal indsendes til provstiudvalget 
            senest 1-11-10. 
Driftsrammen er reduceret med 200.000 kr  af provstiudvalget.   
Nyt møde i ”økonomiudvalget” holdes snarest, kassereren og graver Tine Sørensen og graver 
Anette Hansen  indkaldes.  
Input: Kommet oplæg fra graverne vedr. besparelser.  
Ny opmåling foretages af alle kirkegårde i provstiet.  
Forslag til besparelser fra Hans Drehn. 
  
Pkt.3  Fastsættelse af regler for fotografering ved kirkelige handlinger. 
Oplæg fra præsten, renskrives og rundsendes til godkendelse.  
  
Pkt.4  Godkendelse af planer om 132 m2 service bygning jævnfør Kalundborg kommunes  
            Byggetilladelse og arbejdsgruppens anmodning fra møde 23-9 
            Følgende fremlægges på mødet: 
            Tegning og beskrivelse af bygningen. 
            Pris for bygningen. 
            Finansieringsplan. 
            Driftsbudget.  
Redegørelse af Hans Drehn, arbejdsgruppen. Budgettet er ved at være på plads.  
Energivenligt hus.   
Godkendt.  
  
Pkt.5  Meddelelser: 

A.     Formanden.  
Samarbejdsaftalen godkendt af provstiudvalget og tilsendt til stiftet og KM  
Møde med Viskinge/Aunsø Mhr ang. samarbejde på personalefronten 6. oktober. 
Kirkegængere tælles fra 1.s. i advent 2010 i en periode på 2 år. Indsendes kvartalvis til 

provstiet  
B.     Præsten. 
Få et billede af pastoratet. Rundsender tilbuddet fra Kirkefondet.  
Babysalmesang tilbydes en 4. gang. Brugerbetaling? 
Kirkekaffe den 17. okt. i Alleshave kirke 
Præsten holder efterårsferie fra den 21. til den 24. oktober, og kursus i uge 43. 
Taizégudstjeneste i Bjergsted den 6. oktober kl. 19.00 



C.     Kontaktpersonen. 
Medarbejderne mødes den 20 okt. vedr. APV.  
Personalehåndbogen er under udarbejdelse, personalet inddrages.  
Arbejdsbeskrivelser er undervejs.  
Lønforhandlinger.  
Brandtoft – programmet skal graverne i gang med, hjælp med igangsættelse ønskes.   
D. Kirkeværger. 
Bregninge: §36 i kirkegårdsvedtægterne: Kendt fællesgrav med nedsænket plade, dækker for 
2 urner. 
Alleshave: Tyveri af mikrofon, alterbøger og salmenumre tal.     
Kirkegårdsvedtægter:  

          Ansvar gælder for 30 år, vedtægterne tilrettes 
60 x 80 størrelse på gravsten.  
Figurer, lys og afskårne blomster er tilladt i perioden 1.11. til 1.4. 
E.      Kasserer. 
 
  

Pkt.6  Meddelelser fra udvalgene: 
A.     Børn- og ungeudvalget. 
B.     Aktivitetsudvalget. 
16. november: Luther og Lagkage.  
C.     Informationsudvalget. 
D.     Præstegårdsjordudvalget. 
14. oktober kl. 14 præstegårdsskoven gennemgås.   

  
Pkt.7  Nyt fra medarbejderne.              
  
  
Pkt.8 Eventuelt. 
Menighedsmøde den 30. september kl. 19.00 
  
  
Pkt.9 Lukket møde. 
  


