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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 20. september 2016 kl. 19.00 

Deltagere:  

Afbud: Lise Ross, Tom Rønnemoes Kofoed 

 

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) Personale- 

repræsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Info om de nye aftaler mellem Folkekirken og TDC (udleveret til 

kasseren). Yderligere tilmeldinger til ’Oktoberfesten’. Formanden 

takkede udvalget for fælles tur.  

b) Info om konfirmander. Info om præstegårdsaftener i næste 

’sæson’: 3-4 i alt (drøftes nærmere på næste møde; evt. at ikke alle 

placeres om aftenen, men måske om formiddagen eller 

eftermiddagen). Studiekreds skubbes formentlig til foråret.  

c) Astrid Dinesen informerede om regning på reparation af område i 

Taps Kirke, der afviger med knap 9.000. Anna Lise Tonnesen: 

Tilbud på reparation af dele af graverhuset er større end antaget, da 

den er fordelt på to.  

d) IB  

e) IB 

f) Tom var ikke til stede. 

g) IB 

h) Poul informerede om Henning Nielsens arbejde.  

i) Inge Bunkenborg informerede om nyt møde med deres ’familier’. 

Mange af dem har vanskeligt ved at huske at deltage.  

Derudover opfordres vi til at hjælpe til med at ’finde frem’ til 

familier, der kunne have interesse og mulighed for at deltage.  

 

 

4. Foredrag med Holger 

Lissner, 17. november. 

Besøg fra 

Helligåndskirken. 

Værtsskab. 

Muligvis deltager der nogle fra menigheden i Flensborg. Jørgen Dahl 

foreslår, at vi mødes her og spiser sammen, evt. sammen med Holger 

Lissner. Dette er der opbakning til, såfremt deltagerantallet fra 

Flensborg berettiger til det.  

 

 

5. Udbedring af søjle ved    

    indgangslåge. Vejstrup 

    Kirkegård. 

Inge Bunkenborg informerede om status i forbindelse med 

udbedringen af indgangslågen. Der er indtil d.d. givet et bud på 

75.000 kr. for én søjle (nyetablering).  

Der er forslag om, at vi hører nærmere om, hvilke muligheder der er i 

forhold til udbedring.  

 

6. Ombygning af toilet- 

   bygning. Vejstrup 

Jørgen Dahl informerede om, at toilettet gerne skal gøres 

handicapvenligt. Men det kræver – jf. provstiet – at der skal knyttes 
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    Kirkegård. en arkitekt til opgaven. Det besluttes, at der indhentes tilbud herpå, så 

rådet kan gå videre med projektet og indsende det til provstiet.   

 

7. Bestille stiftsmagasinet.  

   Antal?? 

   (60 kr. Frist 1o.1o.) 

Der bestilles til alle.   

 

8. Regulering af Vejstrup  

     og Hejls Kirkegårde. 

Hejls: Astrid Dinesen informerede om denne regulering (jf. de 

tegninger etc., der var udsendt sammen med mødeindkaldelsen).  

Rådet tiltræder den foreslåede praksis (se bilag). Dog blev det 

bemærket, at der gerne må bevares græs i visse områder på 

kirkegården. Måske kan det indtænkes i de foreslåede ændringer eller 

i fremtidige ændringer.  

 

Vejstrup: Astrid Dinesen informerede om de foreslåede reguleringer 

(jf. bilag).  

Rådet tiltræder det foreslåede vedr. afdeling F. Man er 

tilbageholdende med forslaget om at inddrage frivillige.  

Det foreslås, at diskussionen om afdeling I tages på et senere 

tidspunkt. Det vedtages, at graveren gerne må fjerne hækken ved 

diget.  

 

 

 

9. Ny plæneklipper til Taps  

     Kirkegård. 

(se bilag). Maskinen er brugt. Har kørt ca. 800 timer. Skal uden 

problemer kunne køre 3000 timer. (dvs. ca. 11 års forbrug). Vi ender 

på i alt 78.000 kr. (ca. 7000 kr. årligt).  

Rådet tiltræder dette forslag.  

 

 

10. Indkøb af lydanlæg til  

      koret.10.200 kr. 

Jørgen Dahl informerede om indkøbet og henviste til tidligere aftaler 

i rådet om, at der skulle anskaffes sådan et lydanlæg.  

Jørgen forhører sig om muligheden for at ændre handlen.  

 

 

11. Eventuelle anlægs- 

      ønsker til næste års 

       budget. 

Dette overvejes og sættes på som punkt på næste møde (såfremt der 

er konkrete forslag).  

 

12. Kulturmedarbejderens  

     arbejdsopgaver samt 

     placeringen af disse. 

Poul gør opmærksom på, at han ønsker en fordeling af aktiviteterne 

nogenlunde ligeligt i de tre sogne. Det blev diskuteret, og der er 

stemning for, at man tilstræber at tydeliggøre, at arrangementerne er 

for alle i alle tre sogne i pastoratet.  

 

 

13. Drøftelse af manglen- 

      de indskydergaranti 

      af bankindestående 

      for menighedsråd. 

Nis Jørgen Steffensen informerede.  

Rådet indstiller, at rådets beløb fordeles, og at der oprettes en ny 

konto i Danske Bank.  

 

14. Hjemmeplejens mid- 

      lertidige brug af 

      P-pladsen ved Taps 

      Kirke? 

Astrid og Jørgen informerede herom.  

Rådet giver lov til et midlertidigt brug.  

 

15. Eventuelt. Jørgen: Tjekke listen med interne opgaver. Jørgen gennemgik listen, 

og de opgaver, der ikke er løst, må gerne iværksættes nu.  

Jørgen informerede om en eventuel ny overdragelsesordning i 

forhold til det kommende pastoratsråd.  

Jørgen ønsker, at vi senest en uge før pastoratsrådsmøder indsender 

eventuelle punkter til dagsordenen.  

 

Henrik: Er der stemning for, at eventuelle foredragsarrangementer 
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kan finde sted i samarbejde med nogle af kirkerne i 7-sogns-

samarbejdet? Er det realistisk?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


