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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Onsdag d. 13.6. 2018 kl. 19.00 

Deltagere: Jørgen Dahl, Ralf Jensen, Karen Darling, Astrid Dinesen, Martin Hansen, Nis Jørgen 

Steffensen, Inge Bunkenborg, Finn Jensen, Else Marie Jespersen, Henrik Vestergaard 

Jørgensen 
            

Afbud: Anna Lise Tonnesen, Ejler Bodholdt, Charlotte Grandt 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværgerne 

d) Kirkegårdsansvarlig 

e) Kontaktpersonen 

f) Kassereren 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Invitation til indvielse af Tyrstrup Sognehus d. 25. nov. 

Invitation til festgudstjeneste d. 2. sept. i Flensborg i anledning 

af 25 års jubilæet for  provst Viggo Jacobsen. Personalemøde 

aflyst d. 6. juni. Miljøkursus i Simon Peters Kirke aflyst. 

Psykisk arbejdsklima undersøgelse iværksat af DA. Tages op 

på næste møde. Provstiudvalget har godkendt den indsendte 

rapportering af kirkesynet for 2018. Gennemgang af 

formandsmøde ved Karen, bl.a. ønskes flere frie midler brugt 

ude i sognene. Spørgeskema vedr. fremtidig HR funktion i 

provstiet blev gennemgået, men der var ikke enighed, så HR-

udvalget fortsætter sine sonderinger.    

b) Nye konfirmander starter først i august. Besøg af menighedsråd 

fra Flensborg i Hejls sidst i august.  Skal der være tid til at 

diskutere emner på rådsmøder om tro m. m.? Der var enighed 

om, at det skulle der, men håndteringen af de praktiske opgaver 

lægger ofte beslag på det meste af mødetiden. En mindre 

tidskrævende sagsbehandling tilstræbes.  Ønske om anden 

dåbsgave, tages op senere. Studiekreds i efteråret om etik. 

c) Vejstrup. Nyt skilt i våbenhus. Taps. Tilbud på nye hynder og 

gardiner indhentes. Hejls. Murer laver sakristiet og kigger på 

kapellet. 

d) Information om usikre gravsten under udarbejdning. Tilbud 

indhentes på sikring af gravstene, som pastoratet er ansvarlig 

for.    

e) IB. 

f) IB. 

g) IB 

h) IB 

i) Børneklubben var d. 12.6. på en vellykket tur med deltagelse af 

12 børn til Dyreparken i Haderslev. Beretning fra årsmødet for 

menighedsråd.  
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4. Rensning og 

oliebehandling af 

kirkedør i Taps. Pris: 

2700,00 kr. + moms 

Godkendt.  

5. Gennemgang og endelig 

vedtagelse af budgettet 

for 2019. 

Foreløbig budget 2019 godkendt og indsendt. Vejstrup-Hejls-Taps 

Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 36755016, Budget 2019,. Bidrag 

budget afleveret d. 13-06-2018 14:03. 

 

 

6. Koncerten med Kurt 

Ravn d. 10.10.: 

annoncering, billetsalg 

m.v. 

Billetpris 150,00 kr. Sælges lokalt over Billetten.DK. Annoncering ved 

Goulnar. 

 

7. Orientering om 

persondatabeskyttelses-

forordningen: hvad skal 

vi gøre? V/ Karen og 

Martin 

Kodeord til computere skal skiftes hver 3. måned. Martin udfylder 

registreringer til brug ved persondatabeskyttelse. 

 

 

8. Aftaler i forbindelse 

med besøget hos 

venskabskirken i 

Flensborg 

Invitation til Kurt Ravn koncert. Ønske om at få deres kor til 

julekoncert. Turen til Flensborg kunne være en hverdag af hensyn til 

gudstjeneste herhjemme. 

 

 

9. Udpegning af 

fungerende 

kontaktperson under 

Anna Lise Tonnesens 

sygemelding. 

Deles mellem formand og kasserer.  

 

10. Dato for offentligt møde 

i Taps. 

 D. 25. oktober kl. 19.00 afholdes et orienterende møde om rådets 

arbejde og påtænkte initiativer. Mødet afholdes i Taps og er fælles for 

alle tre sogne i pastoratet.  

 

11. Rådsmødedatoer for 

resten af kalenderåret. 

14. 8.- 18.9.- 9.10.- 6.11.  

12. Dato for et visionsmøde 

angående pastoratet. 

Nedsættelse af 

forberedende udvalg. 

 Mødet, som er for rådets medlemmer og de medarbejdere, som har tid 

og lyst til at deltage, afholdes efter gudstjenesten søndag d. 30.9. 

Jørgen, Martin og Henrik udarbejder en plan for dagens indhold. 

 

13. Deadline for det 

kommende kirkeblad: 

d. 1. august. 

  

14. Flytning af 

hjemmesiden til google? 

Gennemgang ved Finn Jensen og Knud Erik Dinesen. Flytning til 

Google blev vedtaget. 

 

15. Eventuelt    

 


