
Bregninge – Bjergsted – Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 25. september 2008                                                                     

Afbud fra Jens P. Jensen, graver Tine Sørensen deltog i stedet, som medarbejderrepræsentant.

Pkt.1. Budget 2009:            
 Budget gennemgået og der blev fundet besparelser på 125.000 kr. og derefter vedtaget.

Pkt.2. Fremlæggelse af revisionsprotokollat for regnskabet 2007:
 Hugo fremlagde Revisionsprotokollat af den 08.09.08.
	 Årsregnskabet	er	aflagt	i	overensstemmelse	med	de	for	kassen	gældende	regnskabsbestemmelser,	og
  i øvrigt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
 ”Det er vor opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 2007, giver et retvissende billede, og er 
	 aflagt	i	overensstemmelse	med	lovgivningens	krav	til	kirke	og	præstegårdskassers	regnskabsaflæg-	
 gelse.”
	 Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	kritiske	bemærkninger,	vedrørende	forhold	af	væsentlig	be-
 tydning for regnskabet, eller vedrørende forvaltningen.
 Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
 Dorte Grøndal Hansen. Statsautoriseret Revisor.  

Pkt. 3. Forslag til gudstjeneste omlægning:
 Christina fremlagde fremlagde forslag til ændring af gudstjenestestrukturen i vores pastorat, som  
 blev godkendt af menighedsrådet, til fremsendelse til myndighederne.       
 ( Bilag vedlægges protokol.)
 
Pkt. 4. Gudstjenestens indhold, herunder skal godkendes,  hvilken altervin vi bruger, dåbens  place 
 ring i gudstjenesten, der skal bevilges penge til ændringer af messehaglerne,  ( størrelsen ) og  
 indkøb af tre nye albaer:
 Christina fremlagde fremlagde forslag til ændring ved Højmesse, som blev gennemgået, og godkendt  
 af menighedsrådet. Endvidere blev det vedtaget bruge portvin, som altervin fremover, samt bevilliget  
 penge til ændring af messehaglerne, og indkøb af 3 nye albaer.        ( Bilag vedlægges protokol.)

Pkt. 5. Orientering om amfiteater gruppernes arbejde:   
 Hans orienterede om status på projektet.   

 Pkt. 6.  Meddelelser:
  
A. formanden: 
 redegjorde for plan for renovering af præstegård, der ligger et overslag fra arkitekt til et par mil. Kr.  
	 og	er	klar	til	offentlighedsfasen.	Der	stiles	efter	at	Christina	med	familie,	kan	flytte	ind	en	gang	i			
 april måned 2009. Plan over velfærdsbygning og maskinhus er snart klar til myndighedsbehandling.
	 Kirkesanger	Heidi	Montan	har	opsagt	sin	stilling	som	kirkesanger,	men	vil	gerne	forsætte	som	korle-	
 der for børne og ungdomskoret.
	 Menighedsrådet	bevilligede	en	mobiltelefon,	og	en	fladskærm	til	kirkekontoret.

B.  præsten:    
 fortalte om møde med Ellebogruppen, hvor man var blevet enige om  en gudstjeneste hver måned, i  
 dec. Pensionistgudstjeneste i Bregninge Kirke, med efterfølgende Gløgg og Æbleskiver på Ellebo.  
 Hver 3die måned erstattes de manglende gudstjenester i forhold til tidligere, med en sammenkomst,  
 helst med musik og sang.
 Christina deltager i kursus for præster i Kalb. Provsti de næste 3 onsdage.



C. kontaktperson:       
 Ruth oplyste om at stillingen som kirkesanger bliver opslået som ledig på lørdag i dagspressen, med  
 ansøgningsfrist til uge 42. (ansættelsesudvalg: Christina, Hugo, Jens Peter og Tina.)

D. kirkeværge:     
 H.D. oplyste, at der er kommet et nyt orgel på prøve i Alleshave Kirke, og at kirken er ved at    blive  
 kalket.
 I Bjergsted kirke er der givet tilbud på betrækning af 15 stolesæder (18.000 + moms)
 E.P. fortalte at en lysekrone er faldet ned, på grund tæring i metal. Alle lamper skal efterses snarest.
 Der afholdes møde mellem kirkeværge og personale vedr. kirkegårdsvedtægter og kirkegårdstakster.

Pkt. 7. Meddelelser fra udvalgene:

 B. Aktivitetsudvalg.    
 Den 9 dec. er der 80 års fødselsdagsgudstjeneste i Alleshave kirke.
      Aktivitetsudvalg og Ruth Lundgård står for forberedelserne.

Pkt.8.  Nyt fra medarbejderne:
 Nyt PC.program til Bregninge graverkontor.

Pkt.9.  Eventuelt:
 Christina	ønskede	sig	en	opslagstavle	i	sognehuset,	til	konfirmanderne.	Det	blev	bevilliget	

Hugo Petersen /
                        /  Rud L. Jacobsen.


