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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 22.2. 2018 kl. 19.00 

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

Else Marie Jespersen, Ejler Bodholdt, Finn Jensen, Henrik Vestergaard Jørgensen, Sussi 

Nørregaard Kristensen. 

Afbud: Anna Lise Tonnesen, Charlotte Grandt, Martin Ø. Hansen 

 

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) Frivilligfesten en succes. Der arbejdes med at finde nye borde 

til konfirmandstuen. Visning af billeder på hjemmesiden et 

problem.(Tages op på mødet i april.) Udspil fra en række 

menighedsrådsformænd i provstiet vedr. ansættelse af en HR til 

aflastning af kontaktpersonen.  

b) Udformning af fastelavnsgudstjenesten diskuteret. Forslag: To 

børnegudstjenester pr. år fremover. Studiekreds med 20 

deltagere. Konfirmanddag d. 6. marts. Manglende svar på E-

mail korrespondance i rådet et problem, kunne være SMS i 

stedet for. Ingen fælles gudstjeneste i de 7 sogne 2. pinsedag. 

c) Hejls. Kirkekalkning skal foretages, men algebehandling først. 

Taps. Fremtiden for graverhuset drøftet, derunder økonomi og 

behov. Tages op på senere møde. Vejstrup. Ny søjle skaller, 

bliver udbedret senere. Ombygning af eksisterende toilet til 

handicaptoilet er godkendt. Kirkegård. Graverne har fået kort 

til udfyldning. Problem med definition af usikre gravsten på 

kirkegårdene, som graverne skal håndtere, provstiet lægger 

retningslinier.  

d) IB. 

e)  Mobile Pay til kollekt aftalt med Middelfart Sparekasse. 

Rykning for gravsteder, der ikke er betalt. 

f) IB. 

g) Kurt Ravn koncert følges op med hensyn til håndtering af 

billetter og priser.  

h) Gangsti fra gårdspladsen og op til konfirmandstuen er blevet 

renset op.  

i) Børneattester sendt ind. Stiftende møde afholdt for 

børneklubben.  

 

4. Vask af gulvene i 

Vejstrup Kirke. 

(Pris 500,00 kr.) 

Vask af gulve er foretaget. 2 måtter ønskes til våbenhuset til 600 kr. 

stk. Bevilget. 

 

 

 

5. Indkøb af værktøj til Bevilget. Vejstrup. Kasse med metalbor 300 kr. Topnøglesæt 1000 kr.  
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graverne. Boremaskine 500 kr. Løvblæser 1395 kr. Taps. A ramme til truck 1000 

kr. Lille højtryksrenser 1400 kr. Løvblæser 1395 kr. 

6. Indkøb af kortskaftet 

jordpåkastelsesskovl til 

brug ved bisættelser. 

Bevilget til 3142 kr. pr. sæt til alle kirker.  

 

7. Folkekirkens Nødhjælp: 

Beløb fra rådet. 

500 kr. fra rådet bevilges samt kollekt på dagen.  

 

8. Besøg af ”Åbne døre”? Foreslået afholdt i samarbejde med 7 sogne. ”Åbne døre” arbejder med 

at udbringe kendskabet til forfølgelse af kristne i tredje lande. 

 

 

9. Indhentede tilbud på 

udbedring af diger, 

Hejls Kirkegård. 

2 tilbud på udbedring af vestdige og norddige. Kjelkvist tilbud lyder på 

vestdige kr. 52.000 kr. og norddige 54.800 kr. Ved opdeling ekstra 

4800 kr. Oxholm tilbud lyder på vestdige 117.885 kr. og norddige 

80.850 kr. Referencer ønskes af Kjelkvist, da firmaet er os ukendt, og 

tilbuddet er billigt. 

 

10. Styning af lindetræ, 

Taps Kirkegård. 

Tilbud på 4600 kr. Beslutning tages efter kirkesyn i maj.  

11. Tilbud på belysning ved 

Vejstrup Kirkegård 

(11.450 kr. + moms.) 

Lampe på graverhuset 5250 kr. Flytning af mast 6250 kr + pærer.  AG 

Electric foretager arbejdet. Bevilget. 

 

12. Indkøb af headset til 

Malgorzata, Taps 

Kirke. 

 Scantone forespørges af Ralf.  

13.  Skal der arbejdes 

videre med tanken om 

en fælles sognegård?  

 

Diskuteret. Tages op senere.  

 

 

  

 

 13a. Resultatdisponering  

         2017 

Underskud i 2017 dækkes af frie midler.  

14. Eventuelt. Kopimaskiner, der ikke virker, kasseres.   

 

 

 

 

 


