
Bregninge – Bjergsted – Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 21. februar 2008

Alle medlemmer var fremmødt, samt kasserer Bente Klausen og medarbejderrepræsentant Anette Hansen.

Pkt.1.  Fremlæggelse af regnskab 2007

Vi går ud af året med et pænt overskud. Der har i 2007 været besparelser især på medhjælpertimer.
 
I forbindelse med regnskabet drøftede vi udgiften til pynt i kirkerne. Menighedsrådet har været tilfreds med den pyntning der har 
været i det forgangne år. Vi vil gerne fastholde niveauet, med skyldigt hensyn til årets budget til alle udgifter i forbindelse med 
gudstjenesten på kr. 20.000 for alle 3 kirker.
Der var mange forslag til reparationer og nyanskaffelser i Bregninge Kirke og på kirkegården
Der er brug for nye lamper i Bjergsted Kirke – behovet er ca. 75.000
 
Der er budgetteret en ny traktor med tippevogn og en kantskærer til Bjergsted Kirke, men det viser sig, at disse bliver noget dyrere 
end budgetsat. Derfor vil vi gerne bruge noget af overskuddet fra 2007 til disse nyanskaffelser i 2008. Anette Hansen laver en 
opstilling af udgifterne.
 
Resterende overskud fra regnskab 2007 prøver vi at hensætte til brug til omforandring af velfærdsbygning og nyt maskinhus i 
Bregninge. Hugo Petersen kontakter provsten med henblik på afklaring af retningslinierne.
 
Regnskabet fremlægges til endelig godkendelse på næste møde.
 
Budget 2009 skal på, på næste møde. (Senest 14.3. skal forslag og ønsker til budget 2009 sendes til Bente Klausen.)
 
Pkt.2.  Pensionistforeningen har spurgt om de må låne Sognehusets lokaler hver anden torsdag i 
           vinterhalvåret 08/09 om eftermiddagen til hygge komsammen. Måske kunne vi lave en aftale
           om samarbejde? 

Menighedsrådet vedtog, at Bregninge- Bjergsted Pensionistforening kan bruge sal B hver anden onsdag i vintersæsonen.
Vi var enige om, at det er en gevinst for sognene, hvis pensionistforeningen bruger vores lokaler. 

Pkt.3.  Katrine synger på 4. år i kirkekoret og vil deltage i Folkekirkens ungdomskors sommerskole
            I 2008. Kursusudgiften er 1500 kr. som hun søger om at få dækket af kirkekassen. Kan dette
             beløb bevilges?

Det vil koste kr. 1.500 at deltage. Menighedsrådet besluttede at bevillige pengene.
Hvis Heidi Montan også vil deltage koster det kr. 4.500, som vi var enige om, at bevillige på forhånd, hvis hun beslutter sig.
        
Pkt.4.   Hvilke tiltag skal tages allerede nu, i henhold til at der skal være menighedsråds valg 
             d.11-11-08 ?
 
Der er tilsyneladende ikke mange af de nuværende medlemmer som fortsætter. Måske var det en god idé at begynde at opfordre 
folk til at blive medlemmer.
Vi prøver at holde et orienteringsmøde/agitationsmøde, hvor vi vil invitere Poul Joachim Stender til at komme og tale.

Pkt.5   Nyt fra arbejdet med reetablering af grusgrave området. Herunder drøftelse af organiseringen
            af, og udpegning af den fremtidige ledelse for Bregninge Amfiteater. Bilag eftersendes. 

Ved licitationen indkom 5 tilbud der lød på, fra 5,3 til 7,7 mio. (inkl. moms)
Den 7.2.2008 mødtes vi med arkitekter og tilbudsgiver Per Malmos, for at prøve at file opgaven til. Udbuddet er givet med størst 
mulige projekt, som vi ikke ønsker i fuldt omfang.
Hans Drehn orienterede i øvrigt om arbejdet med projektet.
 
Der er lavet aftale med Ove Andersen om, at han i stedet for resterende retablering vil levere 400 m3 stabilgrus.
Hugo prøver at få en aftale med Gammelrand vedr. nogle fliser.
Hans har forhandlet med SEAS-NVE vedr. sponsorering af el-installationen.
 
Fremsendte bilag vedr. drift af amfiteatret. Forslag om arbejdsgruppe under navnet: Arbejdsgruppen For Bregninge Amfiteater 
(AFBA).
Menighedsrådet godkender, at der arbejdes videre efter denne plan, under rådgivning af relevante eksperter (Landsforeningen af 
Menighedsråd f.eks.) 



Det er dermed ikke længere præstegårdsudvalget, som har ansvaret for denne arbejdsopgave. Som nævnt i bilag til punkt 5, skal 
menighedsrådet godkende AFBA s´konstituering, og forslag til vedtægter og forretningsorden.  Godkendt af menighedsrådet.
Hans Drehn og Rud Jacobsen blev valgt som menighedsrådets repræsentanter.
 
Pkt.6.  Meddelelser:

Formanden. 
Indkaldelse til provstesyn omdelt: 22.5. Bregninge Kirke, kirkegård, præstegård, Alleshave Kirke. 29.5. Bjergsted Kirke og kirke-
gård.
Omforandring af velfærdsbygning og maskinhus er godkendt til viderebearbejdelse i provstiudvalget. Garagen ved præstegården 
er inddraget til midlertidigt maskinhus.
 
Præsten. 
Aftengudstjenester i marts og juni. 
Sangaftener i marts og maj. 
 
Sogneeftermiddage med program 4 eftermiddage i marts, april, maj og juni – menighedsrådet bevilligede medhjælpertimer til 
denne nye aktivitet. (i Sognehus)
 
Orgel: Organisten og præsten foreslog, at vi anskaffer et brugt orgel til Alleshave Kirke. Menighedsrådet vedtog at budgettere med 
kr. 200.000 til et orgel på budget 2009.
 
Kirkeblade: Der er næsten frivillige nok til alle ruter for vores kirkeblad. Der blev uddelt ruter til flere menighedsrådsmedlemmer. 
Ordningen evalueres af sognepræsten.

Konfirmandweekend: 
Jeg har arrangeret en konfirmandweekend, hvor Brian Christensen og Kristoffer Møller Hansen kommer og indstuderer et teater-
stykke med konfirmanderne. Gudstjenesten søndag d. 6. april er derfor måske aflyst. I vil høre nærmere.

Kontaktperson:
Varsel om nye ansættelsesformer for medarbejderne for at holde på dem i en tid med mangel på arbejdskraft

Kirkeværger: 
Alleshave: Nyt skab om el-installationer, nyt spejl bestilt, varme i sakristi repareres, termostat i kirken ændres
Bjergsted: Akut lampetbehov – forslag undersøges af Anette Hansen, forskellige arbejder venter stadig på udførelse – den automa-
tiske ringning fungerer ikke ordentligt, der justeres fortsat, langvarigt forløb for ikke at ødelægge klokken, man har i byen været 
kede af, at klokkeringningen ikke lyder højt nok, måske kan vi lade den daglige ringning foretages på den store klokke i stedet
Bregninge: Maling af vinduerne i kirken og kalkning af vinduesfalsene, maling af vinduer udvendigt på velfærdsbygning samt 
døre – sættes i værk
Der er installeret ny pc på graverkontoret – og indkøbt nye numre til gravstederne. Computerisering af kirkegårdsprotokollen – vi 
undersøger, om det kræver en særlig godkendelse. 
            Problem: Kan vi forlange en bestemt størrelse sten på plæne-begravelser? 
            Vedtægten trænger til fornyelse, tages op på medarbejdermødet.

 
Pkt.7. Meddelelser fra udvalgene:
 A. præstegårdsudvalg.
 B. aktivitetsudvalg, herunder, program for koncerter, foredragsaftener, m.m.
 C. informations / kirkebladsudvalg, herunder aftale om udbringning af kirkebladet, og orientering om arbejdet  
      med oprettelse af hjemmeside.

B.    Aktivitetsudvalg – Sognepræsten havde udleveret oversigt over kommende aktiviteter
C.    Informationsudvalg. Hjemmesiden afventer stadig at ”gå i luften”. 

Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne.

Der kommer en ny medarbejderrepræsentant: Jens Peder Jensen.
. 
Pkt. 9.   Eventuelt. 
 
Hugo Petersen skriver til kulturarvsstyrelsen og forespørger om der er noget til hindring for, at rive præstegården ned.
 


