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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Onsdag d.16. 9. 15 

Deltagere:  

Afbud: Sonja Andresen og 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) TV Kolding er færdig med deres optagelser. Vore arrangementer har 

været godt besøgt. Jørgen informerede om forskellige tilbud i provstiet. 

Stiftsdag ligger d. 6. feb. 2016 på Haderslev Katedralskole. 

b) Forslag om, at kirkebladet udgives 3 gange årligt i stedet for 4. Dette 

er der opbakning til fra rådet.  

Vi skal til at forholde os til konfirmationsforberedelse de kommende 

år, da flere og flere elever fra pastoratet ikke går i Tyrstrup.  

PC til Sussi bestilles via kirkeministeriet.  

Information vedr. Sussis og Henriks fordeling af arbejdsdage. 

c) Inge informerer. Peter ønsker en plæneklipper. Diget ved Vejstrup 

Kirke er ved at skride visse steder/forslag om, at tilbud indhentes. 

Anna Lise: Høstgudstjeneste i Taps ved Sussi.  

Astrid: Indhentet tilbud på småreparationer ved kirken i Hejls 

Reparationer i tårnet – her er der kommet skriftlig rådgivning fra 

fagpersoner.  

d) Møde med graverne vedr. APV vil finde sted i oktober.  

e) Driftsbudgettet er blevet godkendt.  

Mobilepay – er nu blevet oprettet.  

Sigfred informerede om, at han fraflytter sognet og derfor pr. 1. nov. 

træder ud af pastoratsrådet. Suppleanten indtræder derefter. Der skal 

findes en ny kasserer, evt. betales for en kasserer udefra. 

f) IB 

g) Tilbud om en julekoncert. Sara Ross har ligeledes givet tilbud om et 

indslag 1. søndag i advent. Information om præstegårdsmødet med 

Klara.   

h) Stråtaget på laden efterses. Nye radiatorventiler er opsat. Der 

indhentes nyt tilbud på reoler, da det tidligere firma ikke kunne levere i 

passende størrelse. 

Har rykket provstiet for en afgørelse angående yderligere sikring af 

taget på præstegården.   

i) IB 

 

4. 5. etape af renoveringen 

af Taps Kirkegård  

Astrid informerede – Forslag om at interesserede fra rådet går med på 

en tur på kirkegården. Astrid kommer med forslag til en dato. Der 
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 kommer et forslag til godkendelse på næste møde.  

 

5. Taps Kirke: Tilslutning 

af tagnedløb.(Anslået 

pris:16.500 kr. + moms) 

Astrid informerede. Godkendt   

6. Dræn på Hejls 

Kirkegård. (anslået pris 

17.800 kr.+ moms) 

Astrid informerede. Astrid spørger til evt. etablering af rist. Godkendt  

7. Indkøb af office-

program til Goulnar 

(ca. 800 kr.) 

Godkendt  

8. Indsættelse af Sussi 

Kristensen d. 20.9. 

(Fordeling af 

arbejdsopgaver.) 

Inge redegjorde for arbejdsfordelingen.   

9. Ansøgning om tilskud 

til  

    andagtsalter på Konge- 

     Brocentret. 

Jørgen har – på rådets vegne – sagt ja til at betale. Vi betaler 33 % af 

prisen på 9000,-  

 

 

10. Kopimaskine til 

præstegården. 

Poul indhenter tilbud  

 

11. Fordeling af oplæg på 

mødet d. 20. okt. 

Punktet kommer på ved næste møde, og den endelige fordeling laves 

til den tid.  

 

 

12. Reception for Jacob 

Lysemose d. 18.9. (25 

års jubilæum) 

Sigfred deltager og repræsenterer rådet.  

13. Ansættelsen af en med- 

     hjælp. 

Provstiudvalget har godkendt, at pastoratsrådet søger og ansætter en 

Kirke- og kulturmedarbejder.  

Der skal laves et stillingsopslag. Der nedsættes et udvalg, bestående af 

Henrik, Sussi, Jørgen, Anna Lise, Astrid. Vi kommer med en dato, 

hvor de, der måtte ønske det, kan deltage.  

Forslaget præsenteres på det kommende rådsmøde. 

 

14. Referat 7-sognssamarb. Jørgen informerede.  

15. Deadline Kirkeblad 

nov.febr. 

  

16. Eventuelt Sussis km-mail-adresse er: snk@km.dk  

 

 

17. Lukket punkt   
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