
Bregninge- Bjergsted- Alleshave menighedsråd 
 
Referat fra menighedsrådsmøde 26.01.2011 
 
Afbud fra: Nette Ravntoft, Mie Hekkel Olsen, Anton Bolgan 
 
Tilstede: Knud Jensen, Birgit Hyldgaard, Hugo Petersen, Jens Bendix, Vibeke Jeppesen, Henning 
Olsen, Christina Morsing,  
 
 
Pkt.1  Udsmykning af Bregninge kirkegård: 
           Forslag: Beløbet vi får i kompensation, fra Ove Andersen, for at afslutte gravningen uden 
           opmåling, og hvad der kommer af lejeindtægt, indsættes på konto til formålet. 
           Græsplænetrekanten på den ”nye” kirkegård kunne godt bruge lidt kunst. Ansøgning af sted 
           til provstiudvalget om udsmykning til alle tre kirkegårde  
           
Pkt.2  Data indsamling til provstiet, fra forbrug af el, olie, gran, blomster m.v. 
          Fastsættelse af dato for hvornår det skal være formanden i hænde. 
          Data skal gives til formanden senest 1. marts  
 
Pkt.3  Arbejdsgruppen for amfiscenen har fremsendt forslag til opførelse af service bygning, med 
          henblik på menighedsrådets godkendelse.  
          Provstiudvalget behandler forslaget 24-1, dette kan få indflydelse på menighedsrådets 
          behandling af sagen. Bilag fremsendes. 
           Dan Bisp, formand for Kulturforeningen AMFI Vestsjælland kommer på næste møde og 
          fortæller om årsplan. 
          Kommentar til servicebygningen: Mhr. fraråder at toiletterne er offentlige tilgængelige. Mhr.  
         ønsker at der tænkes i mere miljøvenlig opvarmning på sigt, evt. jordvarme.   
         Beplantning ind til naboen og udtynding i beplantningen ud til Kalundborgvej bedes snartest  
         bringes i orden 
         Godkendt  
 
Pkt.4  Kirkegårdsvedtægten ønskes ændret endnu engang.  
          Rettelse: gravstene til plæne skal være 40x50. på Bregninge 
          Godkendt 
 
Pkt.5  Meddelelser: 

A. Formanden.  
Kirkegårdene ind på Brandsoft – Bregninge/Alleshave får hjælp fra Sct. Olai, 
Bjergsted/Anette gør det selv. 

               Regnskab for Ellebo – gruppen er kommet og ser fint ud.  
               Hospicegården Filladelfias støtteforening har henvendt sig om vi vil være medlemmer. 
              Mhr. melder sig ind som forening.  
         Tak for lån af sognehuset fra Fredagskoret. De er nu flyttet til sognegården i Viskinge. 
         Karen Pedersen og hendes lille gruppe øver i Sognehuset hver tirsdag.  
         Snerydning skal gøres med omtanke 
        Både Hans Drehn og Henning Olsen har adgang til kontokig i en periode.  
        Kirkesangerstillingen. Problemer med at få opslaget i lokalaviserne.   

B. Præsten. 
Inddragning af forældre/familie ved dåben.  



Overnatning i kirken med konfirmander 
Fastelavn B&U-udvalget 
Børneklub starter op 2. marts hvis der kommer nogle børn 
Adventskoncerten: lokale kor - mellemklasse 
C. Kontaktpersonen. 
APV - opfølgning er påbegyndt.  
Mhr. skal være opmærksom på hvis der er vedtagelser på mødet der vedrører graverne og 
kirkegårdene at personalet bliver orienteret.   
D. Kirkeværger. 
E. Kasserer. 
 

Pkt.6  Meddelelser fra udvalgene: 
A. Børn- og ungeudvalget. 
B. Aktivitetsudvalget. Foredrag her i foråret? 
Teatertur d. 24. marts til Odsherred teater, frist for tilmelding 1. marts til sognepræsten 

 
 
Pkt.7  Nyt fra medarbejderne.              
 
 
Pkt.8 Eventuelt. 
Kirkegårdsfolder undervejs 
 
Pkt.9 Lukket møde. 
 
 
 
Referent: Christina Morsing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               


