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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 22.05. 2018 kl. 19.00 

Deltagere: Jørgen Dahl, Ralf Jensen, Karen Darling, Martin Hansen, Nis Jørgen Steffensen, Inge 

Bunkenborg, Finn Jensen, Charlotte Grandt, Ejler Bodholdt, Else Marie Jespersen, 

Henrik Vestergaard Jørgensen 
            

Afbud: Astrid Dinesen, Anna Lise Tonnesen 

 

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) Personalemøde udsat til d.6 juni. Formandsmøde d 7. juni kan 

Jørgen ikke deltage, Karen deltager. Borde til konfirmandstuen 

kommer i næste uge. 

b)  Konfirmandindskrivning i august. 

c) Taps. Plæneklipper i Taps kan afsættes for 500 kr., som evt. 

kan indgå i kollekten. Sneslynge bliver ikke brugt, kan evt. 

afsættes i kommission. Løvsuger ønskes, koster 35.000 kr, men 

kan den bruges af alle kirkegårde, dette undersøges på næste 

personalemøde. Hækklipper ønskes. Hejls. Fugtproblemer. 

Ventilation med blæser sætter arkitekt spørgsmål ved. 

Fugtfjerner der kører konstant er at foretrække, men så skal der 

være afløb ud. Kirken skal kunne opvarmes hurtigere end den 

bliver nu. Det skulle løse problemet. Kunne så være med 

udskiftning til bedre radiatorer. Vejstrup. IB 

d) IB 

e) IB 

f) IB 

g) Udflugt d.16 juni med 20 deltagere. Kurt Ravn arrangement på 

næste møde. 

h) Nuværende borde skal afsættes, inden de nye kommer. 

i) Tur til dyrepark er der ingen tilmelding til.  

 

4. Efterbehandling af 

kirke- og 

præstegårdssyn. 

 

Vejstrup. Kirkerummet trænger efterhånden til en renovering. 

Undersøges om det skal være en større eller mindre operation. Hejls. 

Skorstenspuds afskaller på sakristiet og kapellet afskaller ved sokkel, 

med næste gang. Styning af træer i Hejls og Taps iværksættes til 

efteråret. Præstegården. Vinduer males. 

Taps. Hynder bør udskiftes, undersøges om der er restriktioner i 

farvevalg i forhold til resten af kirken.  

 

 

5. Bekæmpelse af murbier 

i sydgavlen af 

præstegården. 

Huller p.g.a. murbier repareres.   
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6. Hjemmesiden på 

google? 

Udsættes til næste gang.  

7. Tilmelding til årsmødet 

i Flensborg d. 3.6. 

Drøftet om der skal deltagere med udover rådet. Invitation fra 

prædikestolen til interesserede besluttet. 

 

 

8. Kvartalsrapporten. Gennemgået.  

 

9. Præstegården udsættes 

for generende nabostøj. 

Hvad kan der gøres? 

Kommunen kontaktes m.h.t. lovlig støj. Martin kontakter kommunen.  

10. Budget 2019. 

Anlægsønsker. 

Foreløbig ingen ønsker.  

 

11. Mødedatoer resten af 

kalenderåret. 

Udsættes til næste gang.  

12. Eventuelt Persondataforordningsreglement gennemgået.  

13. Lukket punkt IB.  

 

 

 


