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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 7.2. 2017 kl. 19.00 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Karen Darling, Finn Jensen, Martin Ø.F. Hansen, Jørgen S. Dahl, Astrid S. 

Dinesen, Charlotte L. Grandt, Nis Jørgen Steffensen, Ejler Bodholdt, Ralf Jensen, Henrik 

Jørgensen. 

Afbud: Else Marie Jespersen, Susie N. Kristensen, Anna Lise Tonnesen 

 

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. Sogneformiddage er en succes. 

B. Anden pinsedags fælles gudstjeneste for hele provstiet er aflyst. Der 

er i stedet en fælles gudstjeneste for sydøst-sognene i  forbindelse med 

Geografisk Haves marked. Opfordring til indlæg i kirkebladet. Antallet 

af gudstjenester i sommerferien indskrænket. Fromesser ikke med stor 

deltagelse. Cykelandagt også for bilister. Dato for seniorgudstjeneste 

ændres fra d. 4. april til d. 25. april kl 14.00.  

Vigtigt at vores præstegårdsmøder placeres på ugedage, som ikke 

falder sammen med andre arrangementer i pastoratet. (Torsdage er nok 

ikke en god dag.) 

 

 

C. Den venstre søjle ved indgangen til Vejstrup Kirkegård må udskiftes 

under hensyn til bemærkninger fra stiftet.  

D. Intet til dette punkt grundet fravær på grund af sygdom. 

E. Hejls: Den stående bevilling på 2000, kr som tilskud til ældretur i 

Hejls er kommet til udbetaling. Ny betalingsmodel i forhold til  

regnskabskontoret. Gennemgang af regnskabet for 2016 på næste 

møde, hvor regnskabskontoret medvirker ved Henning Spens. Karen 

Darling sørger for dette.  Karen Darling er indtrådt i 

regnskabsudvalget. 

F. Intet til dette punkt. 

G.Vellykket frivilligfest. 

H. Energikonsulent i præstegården. Alt OK. 

I. Familieaften d. 20. marts i Jens Holms Hus for børnefamilier. D. 22. 

februar er provstiets menighedspleje i konfirmandstuen. Ferieturen på 

en hel uge erstattes af flere endags arrangementer. 

 

 

4. Samtale om pjecen: ”Ti 

bud på det gode 

menighedsrådsmøde.” 

Der er et ønske om at diskutere aktuelle sager og emner omkring 

kirkens liv og vækst som på pastoratsrådsmøderne. Sættes på som et 

punkt med jævne mellemrum. Pjecen ”Ti bud på det gode 
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menighedsrådsmøde” er gennemgået. 

5. Medarbejderrepræsen-

tantens rettigheder i 

rådet. 

Vedtagelse: Ændringer på praksis forhold til 

medarbejderrepræsentanten i sager under lukkede punkter, så denne 

fremover før mødet får samme kendskab til sagerne som de øvrige 

rådsmedlemmer, og efter behandlingen får indsigt i 

beslutningsprotokol og referat. 

 

6. Indkøb af lysestager til 

Vejstrup Kirke.(Samlet 

pris 1810 kr.) 

Pris ca. 2800 kr. for 5 lysestager. Godkendt.  

 

7. Årsregnskab 2016. 

Resultatdisponering. 

Underskud på 283.000 kr., tages fra de frie midler.  

8. Ansøgning om tilskud 

til udendørs belysning 

ved Vejstrup Kirke. 

Ejerforholdet vedr. vejen undersøges. Ved eventuel medejerskab kan 

der være tale om at deltage med køb af lamperne, men ikke 

vedligehold. Brev til Lotte Birkegaard Hansen i Kolding Sjølund 

Udvikling om yderligere oplysninger i sagen. 

 

 

9. Indkøb af tre 

kirkegårdsbænke, en til 

Taps og to til 

Vejstrup.(stykpris 3920 

kr. +moms) 

Vedtaget.  

10.  Indkommet tilbud på 

forhøjelse af pulpitur 

skranker i Hejls Kirke. 

 Gelænderet ved pulpituret og balkonen, forhøjes til 101 cm. 

Arkitekten søger om dispensation fra bestemmelsen om et minimum på 

120 cm. Pris: 34.250 kr. inkl. moms. Vedtaget. 

 

11. Én gudstjeneste søndag 

d. 11.6. i forbindelse 

med fangekorets 

koncert i Hejls Kirke? 

Vedtaget.  

12. Lydanlægget i Vejstrup 

Kirke. 

Lyd falder ud periodisk. Undersøgt flere gange, men ønskes nu 

undersøgt af andet firma. 

 

13. Dato for besøg af Hanne 

Refshammer McCollin. 

(Menighedsplejen) 

Forslag: 6.4. 

6.4. er vedtaget.  

14. Syngespil om Luther i 

Vejstrup Kirke. Dato? 

Tilskud søges i provstiet. Evt. underskud fordeles mellem de 7 sogne. 

Gratis adgang til syngespillet. Efter aftale med Krista Revsbech vil det 

finde sted søndag d. 19. Nov. kl. 14.00 i Vejstrup Kirke. 

 

15. Eventuelt   

16. Lukket punkt Der er intet til dette punkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


