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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 20.3. 2018 kl. 19.00 

Deltagere: Jørgen Dahl, Ralf Jensen, Karen Darling, Astrid Dinesen, Nis Jørgen Steffensen, Inge Bunkenborg, 

Anna Lise Tonnesen, Else Marie Jespersen, Ejler Bodholdt, Charlotte Grandt, Finn Jensen, Henrik 

Vestergård Jørgensen, Martin Ø. Hansen 

Afbud: Sussi Nørregård Kristensen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt og underskrevet.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsterne 

c) Kirkeværgerne 

d) Kirkegårdsansvarlig 

e) Kontaktpersonen 

f) Kassereren 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårdsudval- 

get 

i) Menighedsplejen 

 

 

a) IB. 

b) Konfirmander på plads.  

c) Taps. Gosia ønsker et ekstra headset, pris 5850 kr. ex. moms fra 

Scantone, skal testes og resultat med på næste møde. Sneslynge og 

plæneklipper ved Taps Kirkegård bliver ikke brugt, og kan evt. bruges 

i en byttehandel med nye maskiner. Ralf Jensen arbejder videre med 

dette. Vejstrup. Projektet med indretning af Handicaptoilet kører efter 

reglerne. AG Electric starter næste uge med belysning ved kirkegården 

i Vejstrup.. Hejls. Musikanlæg duer ikke sammen med andet anlæg. 

Jordpåkastelsessæt fik vi 10 % rabat ved køb af 3 stk.  

e) Førstehjælpskursus: indbydelse sendt ud. For få tilmeldinger, og det 

udsættes derfor. Er der ønsker fra medarbejdere om deltagelse i kurset? 

f) Ifølge revisorerne må rådet ikke donere penge til Folkekirkens 

Nødhjælp. 

g) Den årlige personale/råds udflugt d. 16. juni går til Jelling.  

h) Stenmel lagt på første del af stien til konfirmandstuen som forsøg. 

i) Påskehygge med små børn på skolen. Seniorgudstjeneste flyttet til d. 

31. maj da Vicky af private årsager måtte bede om at få den flyttet.  

 

4. Børnegudstjenester: 

Antal og placering på 

året og kirker. 

 

To børnegudstjenester om året placeret forår og efterår. En fast i 

Vejstrup og den anden i en af de andre to kirker.         

 

 

5. Fjernelse af alger på 

kirkebygningerne. 

Tjæreborg Sandblæsning har givet tilbud på fjernelse af alger på 

kirkebygningen i Hejls på 5100 kr. ex. moms. Kalkning lyder på 43850 

kr. ex. moms. Tilbud på kalkning af kapellet i Taps ønskes derudover. 

 

6. Personalemøder: Antal 

og placering på året. 

Der ønskes tre om året. Skal være med en dagsorden der giver mening 

for alle. Holdes i februar- maj-november. 

 

 

7. Hvad skal billetprisen 

være til koncerten med 

Kurt Ravn? 

Annonceres lokalt og betales kontant. Prisen sat til 150 kr., børn under 

12 år halv pris. 

 

 

8. Gennemgang af 

regnskabet for 2017 ved 

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 36755016, 

Regnskab 2017, Afleveret d. 20-03-2018 21:04 
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kasserer Karen Darling. Gennemgået og godkendt.  

9. Køb af borde og 

skabsarrangement til 

konfirmandstuen. 

Køb af 6 borde og 2 reoler til i alt 37515 kr. ex. moms fra Holmris 

godkendt. 

 

10. Arbejdsplan for kirke- 

og 

kulturmedarbejderen. 

Arbejdsområde for Goulnar gennemgået. Undervisningen af 

minikonfirmander har været foretaget af Sussi Kristensen, men da 

enten Goulnar Christensen eller Henrik Vestergaard Jørgensen ville 

skulle til at skære nogle af deres nuværende arbejdsopgaver bort, hvis 

de skulle overtage arbejdet med minikonfirmanderne, har rådet ønsket, 

at denne opgave foreløbig varetages af Malene Vestergaard Jørgensen. 

Organiststillingen ønskes på sigt opgraderet. En drøftelse med provst 

Grethe Wigh-Poulsen desangående vil blive aftalt.  

 

11. Eventuelt IB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


