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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 6.12. 2016 kl. 19.00 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Karen D. Søberg, Finn Jensen, Martin Ø. F. Hansen, Jørgen S. Dahl, 
Astrid S. Dinesen, Charlotte L. G. Grandt, Nis Jørgen Steffensen, Ejler Bodholdt, Anna Lise 

Tonnesen, Ralf Jensen, Else Marie Jespersen, Sussi Kristensen, Henrik Jørgensen 
 

Afbud:  

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Jørgen informerede. Bl.a. omtale af bogen ’Landsbyen som et aktivt 

idékatalog’. Stiftet har bekræftet vores ansøgning om at få søjlerne ved 

Vejstrup Kirke udbedret. Info om adgang til den digitale arbejdsplads.  

Kirkebladet vil nu blive lagt ud på vores hjemmeside (som pdf).  

Jørgen foreslår, at vi på det næste møde drøfter udvalgte punkter fra 

referatet fra medarbejdermødet, da der er nogle punkter, der kræver 

pastoratsrådets stillingtagen.  

b) Der nedsættes et udvalg til at se på kriterier for julehjælp. 

Overvejelser over en eventuel ny Dåbsgave.  

c) Astrid orienterede om, at vi selv står for at sende regninger ud til 

dem, der har et gravsted. Karen foreslår, at vi ser nærmere på det næste 

år. I år fastholder vi vores sædvanlige procedure.  

Nis Jørgen orienterede om tilbud på kalkning af Hejls Kirke og kapel 

indvendigt; det lyder på 6600 kr. + moms og 15675 kr. + moms. Der 

indhentes nyt tilbud, og det kommer på som et punkt på næste møde. 

Graverne har fået pålagt at skulle foretage tidsregistrering i det 

kommende år, så vi ved, hvor megen tid der anvendes på gravsteder 

med henblik på takstberegning.  

Anna Lise orienterede om de sidste opgaver ved Taps Kirke.  

d) Anna Lise orienterede om personalemødet (drøftes nærmere på 

næste pastoratsrådsmøde jf. pkt. a). Bl.a. kommer der et skema med 

overblik over, hvad der skal laves i forlængelse af apv. Derudover 

foranstaltes nu MU-samtaler.  

e) Budgettet skal ændres. Der må ikke køres med et budgetteret 

underskud. Begge vore banker er ved at oprette adgang til Karen. 

Karen har adgang til de fora, der er nødvendige. Nis Jørgen orienterede 

om, at vores konto til julehjælp er oprettet.  

f) IB 

g) Der var ’Jul i Sjølund’.  

h) IB 

h) IB. Henning ønsker sig en kompressor (den anskaffes).  
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i) IB 

 

4. Gennemgang af 

forretningsorden. 

Gennemgået   

 

5. Gennemgang af vedtægt 

for kontaktperson. 

Gennemgået   

6. Gennemgang af vedtægt 

for kirkeværger. 

Gennemgået  

7. Gennemgang af vedtægt 

for kasserer. 

Gennemgået  

8.  Gennemgang af 

vedtægt for sekretær. 

Gennemgået  

9. Fastsættelse af 

honorarer og 

kørepenge. 

Jørgen fremlagde et forslag til fordelingsnøgle. Det blev vedtaget.  

Kørsel honoreres efter den til enhver tid gældende højeste sats.  

 

Formand: 16.890 kr. 

Kasserer 9.048 kr. 

Kontaktperson: 7239 kr. 

Adm. Af 3 kirkegårde: 7239 kr. 

Kirkeværger: 3700 kr. pr. person 

Medlemmer uden særlig funktion: 1600 kr. (5 personer) 

I alt 50.468 kr.  

 

 

 

 

10. Revisionsbemærkninger  Jørgen orienterede  

 

11. Gennemgang af 

revisorerklæring samt 

revisorprotokollat for 

2015 regnskab. 

Protokollatet er gennemgået. Vi er opmærksomme på de anførte 

bemærkninger, som tages til efterretning med henblik på kommende 

regnskaber.  

Godkendt af rådet. 

 

12. Belysning på Hejls 

Kirkegård. 

Tom orienterede. Der er en samlet udgift på ca. 12.600 kr., men der 

spares så 2600 kr. om året.  

Det blev vedtaget at investere i den nye belysning.  

 

 

 

13. Orientering om 

opmåling af vandløb. 

Nis Jørgen orienterede herom.   

14. Mødedatoer for første 

halvår 2017 

Tirsdag 10. jan. 

Tirsdag 7. feb. 

Torsdag 9. marts 

Torsdag 6. april 

Tirsdag 16. maj  

Tirsdag 6. juni 

 

 

15. Dato og sted for 

frivilligfest 2017 

Tirsdag d. 24. januar kl. 18.30 

Placeres i Taps 

 

 

16. Datoer for kirke- og 

præstegårdssyn 2017 

3. maj.  

Begynder i Hejls (13.00), derefter Vejstrup (14.30) og til sidst i Taps 

(kl. 16.00).  

 

 

17. Samtale om pjecen ”Ti 

bud på det gode 

menighedsrådsmøde. 

Udsættes til næste møde.   

18. Eventuelt IB  
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