
Bregninge-‐Bjergsted-‐Alleshave	  
Menighedsråd	  
	  

Alleshave,	  den	  7.	  januar	  2013	  

	  
Til	  medlemmerne	  af	  menighedsrådet,	  medarbejderrepræsentant	  Anette	  Hansen	  og	  regnskabsfører	  Peter	  Rønholt.	  	  

	  
Hermed	  indkaldes	  til	  menighedsrådsmøde	  onsdag,	  den	  16.	  januar	  2013	  kl.	  19.00	  i	  Sognehuset.	  	  

	  
	  

Tilstede:	  Jens	  Bendix	  Nielsen,	  Henning	  Olsen,	  Erling	  Steen-‐Lund,	  Kirsten	  Ravn	  Jørgensen,	  Susanne	  Frank	  Jensen,	  Anni	  
Vogntoft,	  Birgit	  Hyldgaard	  Jensen,	  Christina	  Morsing,	  Peter	  Rønholt,	  Anette	  Hansen	  

	  
	  

	  
Dagsorden:	  

	  
1. Indledning.	  

	  
2. Orientering	  om	  det	  foreløbige	  årsregnskab	  for	  2012	  v/Peter	  Rønholt	  og	  Erling	  Steen-‐Lund.	  MR	  skal	  træffe	  

beslutning	  om	  ansøgning	  til	  provstiet	  om	  overførsel	  af	  en	  del	  af	  overskuddet	  til	  anlægsopgaver	  i	  2013.	  Det	  
foreløbige	  årsregnskab	  for	  2012	  forventes	  udsendt	  inden	  mødet.	  

	  
Ansøgning	  om	  at	  få	  overført	  200.000	  til	  en	  opsparingskonto	  til	  brug	  for	  nyt	  varmesystem	  i	  præstegården	  og	  

kirke.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  2a.	  	  	  Revisionsprotokol.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erling	  tager	  kontakt	  til	  revisionsfirmaet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
3. Kort	  orientering	  om	  budgettet	  for	  2013	  v/Peter	  Rønholt	  og	  Erling	  Steen-‐Lund.	  Budgettet	  er	  vedhæftet	  som	  

bilag	  til	  dagsordenen.	  
	  

På	  et	  senere	  møde	  gennemgår	  Erling	  regnskabsmodellen	  for	  menighedsrådet.	  Principperne	  bag	  art,	  sted	  og	  
formål.	  	  

	  
4. MR	  skal	  træffe	  beslutning	  om	  tildeling	  af	  honorar	  til	  formand,	  kirkeværge,	  kontaktperson	  og	  kasserer.	  

Honorartakster	  for	  Kalundborg	  Provsti	  er	  vedlagt	  til	  orientering.	  
	  

Beslutning	  om	  at	  følge	  provstiets	  honorartakster,	  fremlagt	  på	  deres	  hjemmeside,	  og	  afventer	  en	  regulering	  af	  
løn	  til	  de	  tunge	  poster	  og	  evt.	  løn	  til	  de	  menige	  medlemmer.	  	  

	  
5. Efter	  det	  konstituerende	  møde	  den	  20.	  november	  2012	  har	  Erling	  Steen-‐Lund	  bedt	  sig	  fritaget	  for	  opgaven	  

som	  Kirkeværge	  ved	  Bjergsted	  kirke.	  	  MR	  skal	  træffe	  beslutning	  om	  Erling	  kan	  fritages	  for	  opgaven	  jævnfør	  
menighedsrådslovens	  §	  10	  og	  §	  21	  stk.	  3,	  og	  i	  givet	  fald	  vælge	  en	  ny	  kirkeværge	  for	  Bjergsted.	  

	  
Knud	  Jensen	  overtager	  posten	  som	  kirkeværger	  i	  Bjergsted.	  Erling	  Steen-‐Lund	  udtræder	  også	  af	  kirke,	  

kirkegård	  og	  præstegårdsudvalget.	  	  
	  

	  
	  



	  

	  
6. Siden	  sidst:	  

• Møder-‐	  gudstjenester	  
God	  adventskoncert	  med	  Bramsnæskoret,	  H3K	  gudstjeneste	  havde	  en	  dejlig	  ramme.	  	  

• Kursus	  for	  menighedsråd	  i	  Ubby	  Forsamlingshus	  den	  5.	  januar	  2013.	  
Godt	  kursus	  med	  udbytte	  

• Orienteringsmøde	  om	  GIAS	  i	  Finderup	  Sognegård	  den	  9.	  januar	  2013.	  
Godt	  kursus.	  	  

• Introduktionskursus	  til	  den	  digitale	  arbejdsplads	  i	  Antvorskov	  kirke,	  Slagelse	  8.	  januar	  2013.	  
Kort	  gennemgang	  af	  Den	  digitale	  arbejdsplads.	  Vedtægter	  skal	  lægges	  ind	  under	  dokumenter.	  

Formanden	  sørger	  for	  at	  rådets	  medlemmer	  kan	  blive	  adviseret	  om	  ny	  post,	  hvis	  det	  ønskes.	  	  
• Andet?	  

	  
	  

7. MR	  skal	  i	  henhold	  til	  menighedsrådslovens	  §	  22	  stk.	  1	  og	  2	  træffe	  beslutning	  om	  følgende:	  
• Hvor	  de	  ordinære	  MR	  møder	  skal	  afholdes!	  

Sognehuset	  
• Hvor	  dagsorden	  og	  referat	  for	  MR-‐møder	  fremlægges!	  

Hjemmeside	  og	  pr.	  mail.	  	  
• Hvor	  de	  ordinære	  møder	  bekendtgøres!	  

Hjemmeside,	  kirkeside	  og	  kirkefolder.	  	  
	  

8. Beslutning	  om	  procedure	  for	  godkendelse	  af	  vedtægter	  og	  forretningsorden	  for	  følgende:	  
• Forretningsorden	  for	  menighedsrådet	  

• Vedtæft	  for	  kassereren	  
• Vedtægt	  for	  kirkeværgerne	  

• Vedtægt	  for	  kontaktpersonen	  
• Vedtægt	  for	  sekretæren	  

• Vedtægt	  for	  kirke-‐	  kirkegårds	  og	  præstegårdsudvalget	  
	  

Forslag	  til	  de	  nævnte	  vedtægter	  er	  vedhæftet	  dagsordenen.	  
Oplæg	  om	  forretningsorden	  følger.	  Jens	  er	  tovholder.	  

Vedtægterne	  læses	  igennem	  af	  den,	  der	  har	  erhvervet.	  De	  gamle	  vedtægter	  tilsendes	  af	  formanden.	  
Forslag	  fremlægges	  på	  et	  menighedsrådsmøde	  så	  snart	  man	  er	  klar	  til	  det.	  	  

	  
9. Beslutning	  om	  nedsættelse	  af	  særlige	  udvalg	  jævnfør	  menighedsrådslovens	  §	  20.	  Der	  foreslås	  nedsat	  

følgende	  udvalg:	  

• Aktivitetsudvalg	  
Jens	  Peter,	  Christina,	  Birgit,	  Susanne	  og	  Erling.	  Susanne	  og	  Christina	  i	  det	  fælles	  aktivitetsudvalg	  	  

• Børne-‐	  og	  ungeudvalg	  
Christina,	  Anne,	  Anni	  

• Energiudvalg	  
Knud,	  Flemming	  og	  Erling	  

• Sommerudflugtsudvalg	  
• Lønforhandlingsudvalg	  

Erling,	  Jens	  og	  Kirsten	  
	  

	  
	  

	  



10. Meddelelser/orientering:	  

• Formanden:	  
o Asketræsplanker	  	  

Fængslet	  i	  Jyderup	  spørges	  om	  udarbejdning	  af	  bænke.	  
o Orgelpiberne	  fra	  Alleshave	  kirke	  

Foto	  af	  dem	  udsendes	  
o Fordeling	  af	  nøgler	  

Kirkeværgerne	  skal	  have	  nøgler.	  Udvalget	  skal	  have	  nøgle	  til	  sognehuset.	  Henvendelse	  til	  Tine	  
o Foto	  af	  de	  nye	  MR-‐medlemmer	  til	  hjemmesiden	  

o Bestilling	  af	  kalender/minihåndbog	  
o Post	  

Hospice	  Dianalund	  generalforsamling	  den	  21.	  februar.	  	  
• Præsten:	  Gudstjeneste	  på	  Klinteborg	  10.30.	  Organist/præstedag	  sidst	  i	  februar.	  Konstituering	  i	  

Viskinge/	  Aunsø	  indtil	  videre.	  Børneklub	  opstart	  den	  6.2.	  
• Kontaktpersonen	  	  	  

Personalemøde	  den	  22.3	  kl.	  14.00	  	  
• Kirkeværge	  Bregninge	  

• Kirkeværge	  Bjergsted	  
• Kirkeværge	  Alleshave	  

Nyt	  altertæppe.	  Gulvet	  afslibes	  af	  Henrik	  Tømrer.	  	  	  
• Kassereren	  

• Kirke-‐	  kirkegårds-‐	  og	  præstegårdsudvalget	  
	  

11. Nyt	  fra	  medarbejderne.	  
Glad	  for	  det	  nye	  menighedsråd.	  Husk	  at	  de	  gerne	  vil	  bruges	  og	  spørges.	  	  

Førstehjælpskursus	  for	  medarbejdere	  og	  menighedsrådsmedlemmer.	  Birgit,	  Anni,	  Knud,	  Kirsten.	  	  
3.	  og	  10.	  april?	  

	  
12. Eventuelt.	  Næste	  MR-‐møde	  er	  onsdag,	  den	  20.	  februar	  2013.	  

	  
13. Lukket	  møde	  jævnfør	  menighedsrådslovens	  §	  23.	  

	  
	  

Venlig	  hilsen	  
	  

Jens	  Bendix	  Nielsen	  
Formand	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
Bilag	  vedhæftet:	  Budget	  for	  2013.	  Honorartakster	  jævnfør	  punkt	  4.	  Vedtægtsforslag	  jævnfør	  punkt	  7.	  	  

Bilag	  som	  eftersendes:	  Foreløbigt	  årsregnskab	  for	  2012.	  
	  


