
Bregninge – Bjergsted – Alleshave Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde, 27. marts 2008

Afbud fra Ruth Lundgaard 
  
Pkt.1. Fremlæggelse af regnskab 2007 til godkendelse.
 
Rettelsesblad til regnskab 2007 omdeltes.
Vi talte om, hvad vi ville bruge det overskydende beløb fra regnskabsåret på.
Der var bl.a. forslag om ny belysning i Bjergsted til ca. kr. 125.000.
 
Bente Klausen har skrevet ansøgning til Kalundborg Provsti (Bilag 1) vedr. overførsel kr. 245.750 af overskud til 2008, samt hen-
sættelse af kr. 375.000 på spærret konto til brug ved renovering og udvidelse af velfærdsbygning.
 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Pkt.2. 1. behandling af budget 2009, Vedtages på mødet d. 8 – 5 – 08. 

Bente Klausen har udarbejdet et forslag til budget 2009.
 
Vi talte om et ønske fra graveren i Bregninge om vaskemaskine og tørretumbler. Menighedsrådet mener, at det kan komme på tale, 
når velfærdsbygningen skal ændres.
 
Det er vigtigt, at alle overvejer, hvorledes der skal budgetteres mht. anlægsdelen. Vær opmærksom på præsteskifte, istandsættelse 
af præstegård o.lign.

Pkt.3. Revision af kirkegårdsvedtægterne for vore kirkegårde. Nedsættelse af udvalg til arbejdet.

De to gravere skal være med. Kirkeværgerne skal også være med. Det er et udvalg på 4:
Graver Anette Hansen, graver Tine Sørensen, kirkeværge Erling Pedersen, kirkeværge Hans Drehn.
        
Pkt.4. Skal vi tilbyde vores ansatte abonnement til at kunne benytte et sundhedscenter.

Falck kan tilbyde abonnement på sundhedsydelser i sundhedscenter. Menighedsrådet vil ikke binde sig til en bestemt udbyder, 
men hellere tilpasse tilbuddet til vore ansatte.
Vil menighedsrådet gå ind i at tilbyde den slags attraktive arbejdsvilkår? Ja.
Og i så fald, hvor mange medarbejdere skal have tilbuddet? Alle ansatte/tilknyttede (dvs. inkl. Stig)
Hvad med de skattemæssige konsekvenser?
Det er populært mange steder på arbejdsmarkedet at knytte sundheds-/wellness-ordninger til en ansættelse.
Der meldes en positiv holdning tilbage til de ansatte fra menighedsrådet, og så må de ansatte komme med et mere konkret udspil 
om deres forestillinger og behov.
 
Pkt.5.   Meddelelser:
              
Formanden
Der er endelig godkendelse fra stiftet af, at vi kun er 7 læge medlemmer i menighedsrådet indtil valget.
Der er forespørgsel fra provstiet om vi er interesserede i et samarbejde om regnskabsførelse. Tages op på næste menig  
hedsrådsmøde.
Fredning af Saltbæk Vig – præsteembedet ejer et stykke i det foreslåede fredede område. Hugo Petersen går til møde om   
sagen i april.
Påskeprojekt i provstiet i 2009.
Vi betaler medlemskab af Danske Sømands og Udlandskirker.

Præsten
Gammelrandkapellet
Gulvtæppet i Gammelrandkapel kr. 8.500 + moms = 10.625
Tæppe i samme farve og kvalitet som i koret omkring alteret. Firkantet, kantet med bort. En skåne-udjævning lagt    
ovenpå  gravstenen. En smule fastgørelse til murstensgulvet, så kanten ikke ”flapper” op.
Indkøb af lysestager – ca. kr. 150
Den nye aftale – kr. 170
Moderne bønner af Simon Grotrian – kr. 175
Dug – kr. 130
(Diverse i alt: ca. kr. 625)



I alt: ca. 11.500
                
Konfirmandbudget:
Bruger ca. 20.000 ud af 26.500 på weekend – fordi pengene er budgetterede og jeg har, hvad jeg skal bruge til næste    
sæson – men nu er jeg her ikke i næste sæson, så derfor kan det være, at min efterfølger undrer sig.
Antallet af menighedsrådsmedlemmer efter valget i november 2008. 
I den nye menighedsrådslov er der nye regler for, hvor mange medlemmer de nye menighedsråd skal have. Fremover vil   
vi få et menighedsråd med kun 6 medlemmer, hvis ikke vi søger om dispensation.
Menighedsrådet vil tage stilling til, om vi vil søge dispensation på et kommende møde.

Kirkeværger:
Bjergsted Kirke: Belysning i kirken – udskiftning/erstatning af lampetter – er blevet til et forslag om udskiftning af lyse  
kroner til mere moderne med bedre lys – og så helt sløjfe væglampetter – ikke vedtaget. Bjarne Kjeldsen, som er repræ  
sentant fra Bjergsted Sogn, synes IKKE, at vi skal udskifte lysekroner, som kun har hængt i 10 år. 
 
Menighedsrådsmedlemmerne bedes selv tage til Bjergsted Kirke og danne sig en mening. Tilsvarende lysekroner kan ses   
i Ubby kirke – her er de dog lidt større end de skal være til Bjergsted Kirke.
 
Alleshave Kirke: Gravsten fra sløjfet gravsted – bliver placeret på kirkegården til minde. De efterladte var meget tilfredse   
med den løsning.
Hans Drehn har forhørt sig blandt folk i Alleshave om deres mening om, at et nyt orgel skal stå nede i kirken. Der var   
meget delte meninger og H.D. anbefaler, at man når det engang bliver aktuelt sørger for at ”stikke en finger i jorden”   
blandt folk i sognet. Og være forberedt på, at man ikke kan stille alle tilfreds.
 
Bregninge Kirke: Snerydning 3 tilbud er indhentet. Menighedsrådet vedtog at give opgaven til Bjarne Pedersen.

Pkt.6 . Meddelelser fra udvalgene:

Præstegårdsudvalg:
Præsteembedets skov – udvalget anbefaler, at der anlægges stier, sådan at skovstykket kan være til glæde for folk, der vil gå en 
tur. Stien skal ikke gå for tæt på præstegårdshaven, så trafikken ikke generer præstefamilien. Der er givet et tilbud på ca. 40.000 + 
moms. Hvis menighedsrådet tilslutter sig, skal det budgetteres i 2009. Menighedsrådet tilslutter sig, at opgaven udføres.
Præstegården – Hugo Petersen har kontaktet Kulturarvsstyrelsen mht. tilladelse til at rive præstegården ned. Der skal tages fotos 
og udarbejdes en beskrivelse af bygningens historie. 
 
Aktivitetsudvalg
Koncert i Bjergsted Kirke med Trine Kaldråstøy d. 8. oktober.
 
Informations / kirkebladsudvalg
Kirkeblad næste nr. udarbejdes af Karen-Bolette
Vi indgår aftale med postvæsenet om at de sætter adresser på og deler ud.
Hjemmeside: Vi så på udkastet til hjemmesiden. Menighedsrådet er for så vidt tilfreds, der er enkelte mangler, men det har produ-
centen selv påpeget.

Pkt.7.  Nyt fra medarbejderne.

Intet
. 
Pkt. 8.  Eventuelt. 

Det brev vi udarbejdede på det ekstraordinære møde nåede alligevel ikke med på provstiudvalgsmødet. 
Der er allerede brugt kr. 325.000  incl. moms, og menighedsrådet skal tage stilling til, om vi ønsker at lægge dette beløb til de al-
lerede vedtagne, budgetterede og godkendte 2 mio. kr.
Vi har fået et tilsagn om kr. 200.000 fra kommunen, men vi mangler stadig en endelig godkendelse på højeste sted.
Der er stadig mange ubekendte faktorer både mht. økonomi og aktører, der vil bruge amfiscenen.
 
Lejeren i Bregninge Præstegård opsiges pr. 1. april.

 
 
Orientering udenfor dagsordenen.
Sognepræst Karen-Bolette Berg meddelte, at hun har fået en ny stilling som sognepræst i Lindehøj Sogn i Herlev pr. 1. maj 2008.
Menighedsrådet vedtog at der holdes afskedsgudstjeneste søndag d. 27. april kl. 10 i Bregninge Kirke med efterfølgende reception 
i Sognehuset. 


