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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 17.4. 2018 kl. 19.00 

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

Anna Lise Tonnesen, Inge Bunkenborg, Finn Jensen, Ejler Bodholdt, Else Marie 

Jespersen, Henrik Vestergaard Jørgensen 
            

Afbud: Jørgen Dahl, 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) Fælles gudstjeneste d. 26. april for de syv sogne. Kirkesyn d. 8. 

maj. 

b) Afløser til Henrik Vestergaard Jørgensen ved hans datters 

konfirmation. Provsten underrettes. Skal vi bibeholde 

bededagsgudstjenesten, da præsterne ikke alle kan møde? Ved 

evt. lockout er graverne og Goulnar ikke til stede, og må ikke 

afløses af andre ikke lockoutede. 

c) Vejstrup. Glødepærer udskiftes med LED pærer i kirken. Skal 

udskiftes i alle kirker. Der udskiftes en lysekrone ad gangen. 

Priser på pærer undersøges. Hejls. IB. Taps. Tilbud på løvsuger 

ønskes, ny eller brugt. 

d) Torsdag kigger Astrid Dinesen og Jørgen Dahl på usikre 

gravsten på alle kirkegårde. Ny søjle ved indgangen repareres 

og kalkes, den anden søjle kalkes samtidig. Stenhugger 

kommer til Taps og reparerer en væltet gravsten, som er 

bevaringsværdig, og flytter to andre. 

e) Gennemgang af referat af mødet med 

medarbejderrepræsentanter, hvor der bl.a. fremkom ønske om 

afløsere ved fravær af kontaktperson og kirkeværger. Goulnar 

forespørger, om der er en forsikring, som dækker behandling 

hos fysioterapeut. Privat adgang for rådet på kirkegården blev 

diskuteret i forhold til referatet, hvor rådet ønsker ændringer i 

det nævnte. Jørgen Dahl og Anna Lise Tonnesen gennemgår 

referatet med de pågældende for at fastlægge hvad der skal stå, 

da der er forskellige versioner. 

f) Manglende fakturaer et problem. 

g) Tilmelding til udflugt ønskes. Salg via Billetnet til koncert med 

Kurt Ravn en mulighed, tages op senere. 

h) Afsætning af de gamle borde i konfirmandstuen drøftet. 

Forskellige muligheder undersøges. Evt. genbrug. Tilbud på 

vinduespolering  på 500 kr. ex. moms., 2 gange om året. Evt. 
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ny rengøringsaftale. Gennemgang af fremtidig affaldssortering   

fra Kolding Kommune. Tømning med todelt beholder vedtaget. 

Det vil sige, 2 todelte, 1 til præsten med tømning hver uge, en 

til konfirmandstuen hver 14. dag. 

i) Ingen børn til ferien foreløbig.  

4. Tiltag i forhold til 

graverhus og kapel, 

Taps Kirkegård. 

 

 Menighedsmøde i Taps skal afholdes med drøftelse af evt.  

nedlæggelse af kapellet. Datoen for mødets afholdelse fastlægges på 

mødet i maj. 

 

 

5. HR-initiativet. Hvad 

stiller vi op med det? 

Vi mener, vi er dækket ind under det nuværende system, hvor vi kan 

hente den nødvendige hjælp hos bl.a. Lysemose, og mener ikke der er 

behov for yderligere HR- hjælp. Spørgeskema vedr. behov udfyldes af 

Jørgen Dahl og Anna Lise Tonnesen. 

 

6. Headphones til 

kirkesangeren i Taps. 

Pris: 5.850 kr.+moms. 

Igangsættes.  

 

7. Indkøb af 

hæve/sænkebord og 

kontorstol til 

præstekontoret. 

Hæve/sænkebord til 2595 kr. ex. moms. Kontorstol købes samtidig. 

Bevilget. 

 

 

8. Nye gardiner til kontor 

og havestue. 

Gardiner til kontoret kr. 2.800 incl. moms. Bevilget.Gardiner til 

havestuen kr. 5.800 incl. moms. Jørgen Dahl undersøger lovligheden. 

 

 

9. Tilbud på kalkning af 

graverhus, Taps: 9.800 

kr.+moms. 

Bevilget.  

10. Henvendelse om evt. 

køb af ejendommen 

Kirkevænget 2, 

Vejstrup 

Der var ingen interesse.  

11. Præstegårdsmøder: 

Rammer for afholdelse 

og økonomi. 

Hvor mange møder skal vi have. Skal vi have et stort navn, og hvad må 

det koste? Forslag til senere møde.  Goulnar har fået omlagt, 

undtagelsesvis, et formiddagsmøde til et aftenmøde med boghandleren 

fra Christiansfeld.  

 

12. Nye hynder til 

kirkebænkene i Taps. 

Farver og priser undersøges. Foranstaltes af kirkeværgen.  

13. Eventuelt Drøftelse vedr. koret. Diskussion om påklædning og sangvalg (salmer) 

og også deltagelse i højmessen. 

 

 

 

 

 

 


