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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 5.1. 2016 kl. 19.00 

Deltagere:  

Afbud: Lise Roos, Sonja Andresen og 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) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Info. om antal deltagere i julegudstjenesterne.  

Datoer – Stiftsdagen (tilmeldingsfrist). Medhjælperfest d. 26. januar.  

Oktoberfest i Kolding 30.10.  

b) Info om konfirmandsituation (Vonsild) 

c) Astrid informerede om de eksisterende projekter ved kirkerne, bl.a.: 

Hejls: Godkendt aftale vedr. arbejdet på tårnet (er bevilget på 

anlægsbudgettet for 2016). Parkeringspladsen ved Hejls Kirke er 

udbedret. Overfladedræn ved kirken – afventer Provstiudvalgets 

bemærkninger og godkendelse. Affaldspladsen ordnes, men det aftales 

senere hvordan. Vinduer i kirken. Taps: Indvendig renovering er snart 

færdig. Der mangler stadig få ting, bl.a. præsterækketavlen i 

Våbenhuset. Femte etape på kirkegården.  

Inge: IB 

d)  

e) Det har været meget omfattende at komme ind i alle de forskellige 

systemer, men det er bragt i orden nu.  

Mødedato – Pastoratsrådsmødet planlagt til  d. 3. marts rykkes til 

d. 17. marts.  

Regning for et gravsted er ikke blevet betalt efter det obligatoriske 

antal rykkere. Gravstedet nedlægges derfor i henhold til de gældende 

regler herfor.  

2 stk. printere står hos Nis Jørgen. De placeres efter behov.  

Indkøb i Brugserne skal i fremtiden foregå med et kort (udleveret af 

Brugsen). Der er udleveret 2 til hver Brugs (Det ene kort lægges i 

Brugsen – det andet opbevares hos præsten). 

f) IB 

g) Ny dato for personaletur – drøftes på et kommende møde.  

Medhjælperfest – 26.1. Invitationer er sendt ud.  

Kyndelmissegudstjeneste er – som anført i kalenderen – placeret kl. 18 

Seniorgudstjenesten – d. 10. maj kl. 14   

h) Udbedring af tagkonstruktion er endnu ikke aftalt, da tilbud 

mangler.  

i) IB 
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4. Udbedring af taget på 

kapellet i Hejls. 

Det er nødvendigt med en udbedring af dele af taget. Dette sættes på til 

præstegårdssynet.  

 

 

5.Udbedring af dige, Vej- 

   strup Kirkegård. Anslå- 

   et pris: 15.000 kr. 

Godkendt  

6.Fællesarrangementer 

   med efterskolen frem- 

   over. Rammer for øko- 

   nomi og indhold? 

Det tilstræbes at holde en balance mellem det folkelige og det 

kirkelige, og det er nok en drøftelse, vi skal tage fremover – eventuelt i 

forbindelse med de konkrete forslag til foredrag etc.  

 

 

7.Ny spulebrønd, Hejls 

   Kirke. 

   Anslået pris 15.700 kr.+ 

    moms. 

Astrid forhører om andre og billigere muligheder for en løsning. Men 

beløb til udbedring er bevilget.  

 

 

8.Udbedring af utæthed i  

  taget, Taps Kirke 

Der søges rådgivning hos en blytækker, men udbedringen er bevilget.   

 

9.Evt. flytning af præste- 

  gårdsmødet d. 10. marts. 

Sussi kommer med et bud på en ny dato.   

10.Evt. flytning af mødet d.  

    2.2. (Visioner og værdier) 

17. marts forud for Pastoratsrådsmødet  

11.Underskrift af regn- 

     skabsinstruks. 

  

12. Indkøb af makulator. 2 stk. bevilget  

13. Eventuelt Deadline for kirkeblad er d. 24. feb.   

14. Lukket punkt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


