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Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd 
----- Referat ----- 

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato:Tirsdag d. 10.10.2017 

Deltagere: Jørgen Dahl, Karen Darling, Astrid Dinesen, Nis Jørgen Steffensen, Inge Bunkenborg, Anna Lise 

Tonnesen, Else Marie Jespersen, Ejler Bodholdt, Sonja Andresen, Finn Jensen, Sussi Nørregaard 

Kristensen    

Afbud: Ralf Jensen, Charlotte Grandt, Henrik Vestergaard Jørgensen, Tom Rønnemoes Kofoed 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Provstidagen var på godt og ondt. Årsmøde d.3. juni i 

Flensborg, hvor vi er inviteret. Alle formændene samles i Nr. 

Bjert d. 6. november. Stiftsmagasinet skal bestilles senest d. 1. 

november. Goulnar ønsker en ny printer. Goulnar ønsker nyt 

hjemmeorgel, pris 30.000 kr. Deadline til næste kirkeblad sidst 

på måneden. Julekomsammen for ansatte d. 6. december kl. 

14.30. 

b) Gudstjenester i Taps ønskes bibeholdt med hensyn til tidspunkt. 

Der er 19 konfirmander. Minikonfirmander er startet med 9 stk. 

Ombinding af salmebog til 120 kr. pr. stk. ex. moms, hvad er 

behovet? 

c) Vejstrup. Tæppet er renset. Kirken skal kalkes om på tårnet ved 

fundamentet. Mangler det sidste på søjlen for at være færdig.  

d) Møde med graverne om inventarliste, der er afleveret. Mangler 

liste over de hellige kar. Der er ingen personalerepræsentant fra 

november. 

e) Nyt gaveregulativ for ansatte. Ny persondataforordning fra maj 

2018.  

f) IB 

g) IB 

h) Badeværelse ikke færdiggjort endnu grundet uheld. Gulvet skal 

omlægges. Forsinket 1 uge. Forventes færdig d. 16.10. Ny 

bagdør på torsdag. Rist til laden er lavet. 

i) IB 

 

4. Slibning (rensning) af 

gulvet i Taps Kirke. 

Pris: 4.900 kr. + moms 

Er bevilget.  

 

5. Signallampe til 

organisten, Hejls Kirke. 

Pris: 1.700 kr. + moms 

Er bevilget.  

6. Kirkekoncerter i 2018. Forslag gennemgået. Skal være med betaling. Tidspunkt undersøges.  
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7. Plan for udbedring af 

diger på kirkegårdene 

samt trappe(r) i det 

sydvestlige hjørne af 

Hejls Kirkegård. 

Der ønskes tilbud på det hele med henblik på at komme på budgettet 

2019. Evt. laves trapperne først for egne penge, derefter digerne. Evt. 

lukkes den ene trappe.   

 

 

8. Google Street View af 

kirkerne i pastoratet? 

Der er ingen interesse.  

 

9. Ønske om at 

administrationen af 

præstegårdene overgår 

til provsti-regi? 

Der er ingen interesse.  

10. Efterbehandling af 

projekt handicaptoilet, 

Vejstrup Kirkegård. 

Spørgsmål vedr. projektet skal gennemgås med arkitekten.  

11. Gennemgang af 

revisorerklæring samt 

revisionsprotokollat for 

regnskab 2016. 

Protokollatet gennemgået. Vi er opmærksomme på de anførte 

bemærkninger, som tages til efterretning med henblik på kommende 

regnskaber. Godkendt af rådet. 

 

12.  Gennemgang og 

godkendelse af endeligt 

budget for 2018 

Budget godkendt og indsendt. Vejstrup-Hejls-Taps Sognes 

Menighedsråd, CVR-nr. 36755016, Budget 2018. Endelig budget 

afleveret d. 10-10-2017 11:32. 

 

13.  Gennemgang og 

godkendelse af 

kvartalsrapporten for 3. 

kvartal. 

Gennemgået og godkendt.  

14. Luthergudstjeneste 

Hejls Kirke d. 29.10. 

Praktiske opgaver? 

Er uddelt.  

15. Syngespil om Luther i 

Vejstrup Kirke d. 19.11. 

Praktiske opgaver? 

Er uddelt.  

16. Eventuelt Evt. køb af oliventræskors til konfirmanderne kommer med på næste 

møde.  

 

17. Lukket punkt Intet til dette punkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


