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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Pastoratsrådsmøde onsdag d. 4.2. 15 kl. 19.00 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Sigfred Søndergaard, Sonja Andresen, Annelise Tonnesen, Tom R Kofoed, 
Jørgen Dahl, Nis Peter Steffensen, Poul Thomsen, Henrik V. Jørgensen og Lise Ross Kristensen 

Afbud:  

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt. 
 Sigfred Søndergaard og Anne Lise Tonnesen arbejder videre med punkt 16 b fra dagsordenen 
for d. 6.1. 15 

 

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

1)Referat fra 

formandsmødet. 

2)Udfaldet af punkt 

10 fra 

januardagsordenen. 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

3A1 
- Tak til aktivitetsudvalget,en god frivillig aften.  
- Referat fra formandsmøde. Jørgen Dahl. Se vedlagte bilag. 

3A2 
- Ingen indsigelser. 
- 8. marts indsamling til folkekirkens nødhjælp 
- Jørgen Dahl ønsker debatpunkter på til mødet, ”bare” en gang imellem. F.eks omkring det 

faldende dåbstal. Folkekirken. MM. 
- Jørgen Dahl har div. folder med. 

3B 
- Fotograf til konfirmation okay. 

3C 
Hejls: Bænken er kommet.  
Taps: Dige mod sydøst er skredet ud. Laves.  
Det er meget ujævnt ved siden af trappen, dette skal udbedres. 

Etape 4 er kommet med udbud. Thøger Oxholm får buddet, de har lavet de andre 3 etaper. 
Orientering af projektet i Taps. Rimelig tilslutning. 

3D. 
Har været på kursus. skal i gang med MedarbejderUdviklingsSamtale(MUS).  
Et ønske om at der et X antal kroner til f.eks. kurser, så man ikke først skal tilbage til rådet og 
have lov. Personalehåndbogen skal indeholde ALT. 
Dorthe Graasbøll starter til 1. marts som graver ved Taps Kirke. 
Der skal ansættes en gravermedhjælper til Vejstrup Kirkegård. 

3E. 

Fakturen SKAL stiles til Vejstrup, Hejls og Taps pastorats. 
Hvis det f.eks er vedr. Hejls kirke. SKAL det stiles til Hejls kirke/kirkegård. 

3F. 
Skal der skrives ferie på den lukkede kalender eller den åbne? 
Brug den lukkede kalender. Kontaktpersonen ordner det. 

3G. 
- Stor ros til frivillig aften. Ib Hansen var god. 
- Der er ønske om at Kyndelmisse-arrangementet i kirken starter kl.18, frem for kl. 19.00, da, 

der er mange små spejdere. 
Vi ser på det, inden Kyndelmissen i 2016. 
- LEGOLAND. Goulnar Christensen har et ønske om at koret får en tur til LEGOLAND. (I 
forbindelse med korjubilæum)Hun undersøger, om der er nogen, der har sæsonpas. Fætter BR 
klubkort 3 – 12 år giver gratis tur til LEGOLAND. 
Bevilliget. 

3H. 
- Døren til konfirmandstuen driller. Poul Thomsen har smurt døren. 

- Højtaleranlæg lånes af Sdr.Bjert kirke, for at se om det virker for os i vores kirker, inden vi 
køber et selv. 

3I. 
- Har kigget på feriehuse i Ribe mht. sommerferie, ikke egnet pga. åen og udenomsarealet  
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Inge Bunkenborg har et ønske om at komme til Jespershus. 

4. Håndtering af dårlige 

betalere ved fornyelse af 

gravsted. 

Følge de gældende regler.  

 

5. Indkøb af 

arbejdscomputer til 

graveren i Taps. 

Bevilliget. Computer og printer.   

5. Afvikling af mødet med 

biskoppen d. 19.2. 

Samarbejde mellem pastoratet og lokalarkivet. Hjælper hinanden med at bage kage/boller. 

Jørgen Dahl byder velkommen og takker af. 
 

 

 

7.Udvalg til turen til 

Flensborg d. 14.6. 

Flyttes til næste gang.    

 

8. Oprettelse af Mobile Pay 

– nummer? (Sigfred 

Søndergård) 

God ide til kollekter, indgang til div. arr. mm. 
Sigfred Søndergaard ordner det. 

 

 

9. Resultatdisponering. 

Hvordan forholder vi os til 

et evt. 

overskud/underskud? 

Driften udviser et overskud på Kr.: 77.820,00, der overføres til de frie midler.                                   
Dele af de frie midler vil i 2015 blive anvendt til: 
* at dække omkostninger for aktiviteter fra 2014, der endnu ikke er afsluttet eller først bliver 
gennemført i 2015, 
* samt anvendt til nødvendige investeringer / indkøb som der på budgetteringstidspunktet ikke 
var muligt forudse. 

 

10. Fastsættelse af datoer 

for kirkesyn 

Taps: Tirsdag d. 14. april kl. 13.00 
Vejstrup: Tirsdag d. 14. april kl. 14.30 

Hejls: Tirsdag d. 14. april kl. 16.00 
Kirkeværgerne giver besked til de bygningssagkyndige. 

 

11. Eventuelt Fastelavnsgudstjeneste en uge senere end der er fastelavn. Dette skal undgås fremover  

 
Referent: Lise Ross Kristensen           

 

 


