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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Torsdag d. 9.3. 2017 

Deltagere:  

Afbud: Anna Lise Tonnesen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

A   Intet svar vedr. lamper ved kirken fra Kolding Sjølund Udvikling. 

Gennemgang af håndbog udsættes til næste møde. 

Studiekreds i gang med 24 deltagere. 

Luther syngespil d. 19. nov. kl. 14.00 i Vejstrup Kirke får et tilskud på 

kr. 22.000 fra stiftet. Egen udgift bliver kr. 17.000 fordelt mellem de 7 

sogne. 

Begravelse uden medlemsskab af folkekirken blev drøftet. 

B   Kopiering af sider af kirkebogen ved forespørgsel giver problemer 

med printeren, da printet ikke er ok. 

Evt. ny printer, hvis behovet opstår. 

Konfirmanddag d. 5. april med deltagelse af 10-11 stk. i præstegården. 

Vejstrup-Hejls Skoles elever i nulte klasse kommer på besøg i Vejstrup 

Kirke d. 4. april.  

C   Vejstrup- Arkitekten kommer i næste uge og kigger på 

handicaptoilet. Kalkning af kirken i tilbud på 48.200 kr. plus moms. 

Taps- Blytækning bliver undersøgt i næste uge ved arkitekt Hans 

Lund. 

Hejls- Gelænderhøjde går videre til stiftet, dispensation søges på 100 

cm i stedet for 120 cm. Kirkegårdsbænke er ankommet til Hejls og 

Vejstrup 

D   Ikke til stede.    

E. IB                                                                                       

F    Øget samarbejde med kontaktperson ønskes.  

G    IB 

H    IB 

I     Inge melder fra i forbindelse med deltagelse i menighedsplejens 

ferieophold for udsatte familier. 

 

 

4. Gudstjenester i Taps. 

Antal og placering. 

Historisk gennemgang fra 2008 til i dag. Ønske fra Taps om, at de 

gudstjenester, som afholdes i Taps Kirke, placeres den samme søndag 

(f.eks. d. 1. søndag) i måneden. Forsøges gennemført med de 

vanskeligheder det indebærer. 

 

 

5. Fromesserne. Skal de Skal vi fortsætte med fromesserne uanset antal kirkegængere? Erstattes  



 2 

bibeholdes eller evt. 

erstattes? 

evt. af anden form for gudstjeneste.  Nye tidspunkter til fremtiden 

undersøges. Det blev vedtaget, at fromesserne fortsætter. 

6. Gennemgang af 

regnskabet for 2016 ved 

Henning Spens og Dorte 

Bilberg Nielsen. 

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes 

 Menighedsråd CVR-nr- 363755016, Regnskab 2016, Afleveret d- 7-3-

2017 

Regnskab gennemgået og godkendt. 

 

 

7. Godkendelse af 

regnskabsinstruks. 

Godkendt  

 

8. Nyt badeværelse i 

præstegården. 

Modernisering af badeværelset uden at brække gulvet op. Pris beregnes 

af håndværker.  

 

 

9. Printer til kassereren. 

(pris 2.700 kr.) 

Godkendt.  

11. Eventuelt Personlig holdning til folkekirken. Digital dødsanmeldelse på vej.   

 

 

 

 

 

 


