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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 7./6. 2016 kl. 19.00 

Deltagere:  

Afbud: Lise Ross 

 

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) Info – Brandsyn i Vejstrup: Der skal udfyldes en rapport om, at alt 

er gennemgået forud for arrangementet, såfremt der er arrangementer, 

der huser mere end 150 personer. Dette er nu bragt i orden.  

Førstehjælpskurset gentages i efteråret. Dato herfor udsendes.  

b) Info om konfirmander i skoleåret 2016-2017.  

c) Anna Lise, Astrid og Inge informerede,… bl.a. om konsulenter på 

ændring af kirkerummet i Taps Kirke. Astrid informerede om den 

afsluttende indvendige renovering af tårnet i Hejls Kirke. Derudover 

kan det overvejes, om vi skal få gjort toilettet ved Vejstrup Kirke (til 

gæster) egnet til handicappede. Mulighederne herfor undersøges 

nærmere.  

d) Anna Lise informerede. Der holdes møde med graveren i Taps om 

hendes normering.  

Personalemøde 23.6.  

Det er besluttet, at rådet yder støtte til medarbejderes arbejdsmæssige 

påklædning med et beløb på 500 kr. pr. medarbejder (kirkesangere og 

organist) 

e) Goulnar har fået sit Brugs-kort stjålet. Der bliver bestilt et nyt.  

f) IB  

g) Tilbud fra Fangekoret på en musikgudstjeneste 18.6.2017. Det går vi 

videre med.  

h) Vinduer er pudset i præstegården og i konfirmandstuen.  

i) Inge har været til informationsmøde om menighedsturene til 

sommer.  

Det indstilles fra rådet, at det bør understreges overfor inviterede 

deltagere, at de er forpligtede til at deltage i alle møder forud for turen, 

hvis de vil deltage i selve turen.  

 

 

4. Kørsel: til hvilken sats? 

 

Kørsel er til højeste sats.   

 

5. Kvartalsregnskab Dette underskrives af formanden.  

 

 

6. Drifts- og anlægsbudget Kassereren informerede om budgettet.  
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7. Køb af kortlægning af 

pastoratets kirkegårde  

Der kommer et udkast til behov i forhold til det nærmere indhold af en 

sådan kortlægning.  

 

 

8. Renovering af 

vinduerne i Hejls Kirke 

Der er kommet et tilbud herpå på 37.500 incl. moms. (5 stk. vinduer 

ved Hejls Kirke). Det er bevilget.  

 

9. Koordinering af faste 

fridage samt ferier. 

Problemstillingen tages op på et medarbejdermøde og der findes en 

løsning her.  

 

 

 

10. Stop for salg af 

begravelsespladser i det 

sydøstlige hjørne af 

Vejstrup Kirkegård. 

Forslag fra Poul – det sydøstlige hjørne af Vejstrup Kirkegård.  

Astrid foreslår, at rådet tager en runde på kirkegårdene og hører på 

gravernes ideer om muligheder for ændringer i den henseende, inden 

der tages beslutning herom.  

Der arbejdes videre med forslaget.  

 

 

 

11.  Datoer for 

pastoratsrådsmøder. 

Tirsdag 16. august 

Tirsdag 20. september 

Tirsdag 11. oktober 

Tirsdag 22. november 

 

 

12. Kunstindkøb. Det besluttes at købe tre billeder. Derudover investeres i rammer til 

plakater.  

 

 

13. Indkøb af børnetasker 

til kirkerne: 12 stk. a 

150,00kr 

Forslag om køb af tasker til kirkerne. 

Derudover indkøb af ekstra materialer, der kan lægges i taskerne.  

Det er bevilget. 

 

14. Eventuelt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


