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 Til medlemmerne af menighedsrådet og  medarbejderrepræsentant Jens Peder Jensen.  Hermed indkaldes til menighedsrådsmøde torsdag d. 
30-10-08 kl. 19,00 i Sognehuset. 
  
Med følgende dagsorden: 
  
 Pkt.1. Fremlæggelse af forslag til ombygning og renovering af præsteboligen til godkendelse. 
          Forslaget indeholder, indretning, renovering, økonomi, tidsplan, m.v. 
          Efter menighedsrådets godkendelse fremsendes det til provstiudvalgets godkendelse.                            
  
 Pkt.2. Bemærkninger til provstiudvalgets forslag til ensretning af kirkegårdstaksterne i provstiet. 
           Forslag fra udvalget vedlægges. Bemærkningerne skal være frem sendt senest 1-11. 
  
 Pkt.3. Ønsker vi forsat at være med i  ”Vejkirkebrochuren” i 2009, pris 1875,00 kr. pr. kirke. 
  
Pkt.4. Drøftelse af hvad vi vil anbefale det nye menighedsråd, med hensyn til valg af kasserer. 
  
Pkt.5. Orientering om amfiteater gruppernes arbejde.          
           
 Pkt.6. Meddelelser: 

A.    Formanden  
B.    præsten 
C.    kontaktpersonen, herunder godkendelse af ansættelsen, af den ny kirkesanger i stedet for Heidi Montan 
D.    kirkeværger 

  
Pkt.7. Meddelelser fra udvalgene: 

A.     præstegårdsudvalg 
B.     aktivitetsudvalg, herunder Alleshave Kirkes 80 års fødselsdag     

             C.     informations / kirkebladsudvalg. 
  

Pkt.8. Vi har et elektronisk orgel på prøve i Alleshave Kirke, vil vi købe det?  Pris ca. 200.000 kr. 
  
Pkt.9. Nyt fra medarbejderne. 
  
Pkt.10 Regnskabsrapport for perioden 1-1 til 30-9 08 
  
Pkt.11.Eventuelt 
 
Afbud fra Ruth Lundgård. 
 
Ad. 1. Renovering af præstegården:  
Formanden redegjorde  for planen, prisoverslag ca. 2,1- 2,2 mil. Kr. + bilgarage. Der var drøftelse om 
vinduer, (vedligeholdelsesfri contra trævinduer i gammel stil.)  
Det blev besluttet at følge arkitektens forslag (trævinduer) Planen blev godkendt, og sendes til godkendelse i 
provstiudvalget. 
 
Ad. 2. Bemærkninger til provstiudvalgets forslag til ensretning af kirkegårdstaksterne i provstiet: 
Bemærkninger fra menighedsrådets udvalg godkendt, og sendes til provstiudvalget. 
 
Ad. 3. . Ønsker vi forsat at være med i  ”Vejkirkebrochuren” i 2009: 
Nej det gør vi ikke. 
 
Ad. 4. Drøftelse af hvad vi vil anbefale det nye menighedsråd, med hensyn til valg af kasserer: 
Menighedsrådet anbefaler det nye menighedsråd at vælge revisor Bente Clausen. 
 
Ad. 5. Orientering om amfiteater gruppernes arbejde: 
Hans orienterede omkring planer om at afholde projektseminar den 22/11-08  i sognehuset, 
Landdistriktsfonden står for afviklingen. 

        



 
Beslutningsprotokol side 92. 

Ad. 6. Meddelelser: 
A. ved formanden.   
 Formanden oplyste at vi har fået godkendt automatisk ringeanlæg i Bjergsted kirke, med ros for 
udførelsen. Endvidere oplyste formanden, at der har været  revisor-kasseeftersyn hos kassereren – ingen 
bemærkninger.  Plan over Velfærdsbygning og maskinhus er ved at være klar til godkendelse. 
På grund af Jyderuppostens indskrænkede udbringningsområde, vedtoges det, ikke at avertere i bladet 
fremover.    
 
 B. ved præsten. 
Præsten fortalte at der er indkøbt 3 nye Albaer, og foreløbig tilrettet 2 Messehagler.  
Til de 9 læsninger den  14 dec. i Bjergsted kirke kl. 1900 efterlyses læsere. 
 
C. ved kontaktpersonen.  
Ved Ruth Lundgårds fravær, oplyste formanden at pr. 01.12.08. er Peter Kornbech Grell ansat som 
kirkesanger i pastoratet. 
Der blev bevilliget 200 kr. pr. ansat til brug ved julefrokost. Samt 200 kr. pr. ansat til gavekort fra 
Handelsstandsforeningen, som julegave til medarbejderne. 
 
D. Kirkeværgerne: 
Alleshave. Hæk ryddet og træ fældet (ca. 10.000 kr.) Bjergsted. Lys med lysdæmper lavet færdigt,. 
 Stole kommer tilbage i næste uge, med nye sæder. - ? ved tømmerregning for et skab. 
Bregninge. Lysekronerne er undersøgt, og fundet stabile. Præsten ønsker lysdæmpere på lysekronerne i 
Bregninge kirke, det blev vedtaget at undersøge mulighederne.   
 
Ad.7. Meddelelser fra udvalgene: 
B. Aktivitetsudvalget: 
”Fødselsdag,” Alleshave kirke bliver 80 år, som markeres ved at biskop Peter Fischer Møller holder 
gudstjenesten den 09.12. kl.1900. alm. Aftengudstjeneste, med ekstra musik. Eskebjerg beboerforening er 
interesseret i at deltage, evt. kaffebord på Myrehøj. 
Nyt kirkeblad i A-4 størrelse på 4 sider, udsendes i uge 48, med post Danmark. 
 
Ad.8. Vi har et elektronisk orgel på prøve i Alleshave Kirke: 
Orgelet har vi på prøve i 1 mdr. købspris ca. 200.000 Kr. Menighedsrådet besluttede at købe orgelet. 

  
Ad. 10 Regnskabsrapport for perioden 1-1 til 30-9 08: 
Regnskabsrapport gennemgået, og taget til efterretning. - Edb. På Bregninge graverkontor, (programmer 
opdateres.) 
 
Ad. 11.Eventuelt: 
Torsdag den 13.11. kl.1830 holdes afskedsmøde for det for tiden siddende menighedsråd med ledsager. 
 
Menighedsrådet 
 v/ Hugo Petersen / 
                            /  Rud L. Jacobsen sekretær. 


