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

Indkaldt af:  Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Torsdag d. 24.4. 2014 kl. 19.00 i Præstegården 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Sigfred Søndergaard, Peter Hofsted, Poul Thomsen, Jørgen Dahl, 

Henrik Vestergaard Jørgensen og Lise Ross Kristensen 

Afbud: Anna Lise Tonnesen, Grethe Eskelund og Sonja Andresen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Pkt. 6 udskydes til næste møde 

Præstegårdsudvalg: Ekstra pkt. indkøb: vaskemaskine, græsslåmaskine  

 

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Blev godkendt og underskrevet ved afslutningen af forrige møde.  

3. Lukket punkt   

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

1a. Diverse skrivelser. 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

4a: Der er kommet brev fra Nationalmuseet vedr. renovering af Taps 

Kirke. Dette skal på anlægsbudget for 2015 

4 1a: 2. pinsedags gudstjeneste på havnen i Kolding. Erindring af 

dåben, brug for ca. 6- 7 dåbsfade. Vil gerne ”stille” med et fad.  

Folkekirkens styre. 

4b: Konfirmations undervisning næste år 2015. torsdag morgen. Har 

bla 3 hele dage. 

Fotograferingen er på plads til konfirmationerne.  

Evt. kontakt til den danske menighed i Flensborg, besøge hinanden. På 

til næste møde, har vi tid til det? 

Ønsker træer på gårdspladsen(ved springvandet), er godkendt tidligere.  

4c:Vedr. kirke- og præstegårdssyn. Se vedlagte seddel vedr. Kirke- og 

præstegårdssyn 2014. Diverse småting ordnes i Vejstrup, Hejls og 

Taps.  

Vejstrup: underdug/overdug. 

Hejls. kondens. informations tavle 

Taps: informations tavle. bord, bænk males i våbenhuset. 

underdug/overdug.  

Kalkningen af kapel. Priser indhentes, skal godkendes før dette sættes i 

gang. 

4d. intet 

4e. Kvartalsrapport ser godt ud 

4f.  

4g. Lise har forslag med omkring udflugt med medarbejdere samt 

pastoratsrådet. 

4h:  

 

 

5. Entré ved 

kirkekoncerter? 

  

Vi prøver med gratis entré ved de små koncerter. 

 

 

6. Redegørelse for 

honorarer til 

rådsmedlemmer. 

Udskydes til næste gang.  
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(Sigfred Søndergård) 

7. Bevilling af Malene 

Jørgensens og K.E. 

Dinesens deltagelse i 

årsmødet for 

Folkekirkens Nødhjælp. 

Bevilliget.  

 

8. Bevilling af gave på 

500,-kr til Folkekirkens 

Nødhjælp. 

Bevilliget.  

 

9. Menighedsmøder i 

sognene med en generel 

orientering. 

Udskydes til efteråret. Et møde for hele pastoratet. Man skal holde et 

møde pr. år 

 

10. Eventuelle 

anlægsønsker til budget 

for 2015. 

TÆNK over dette til næste gang. 

 

 

11. Provstiets samarbejde 

med TV-Kolding. Hvad 

gør vi? 

Starter op maj 2014. 24 programmer i alt i provstiet. Vi vil gerne være 

med. En udsendelse vil vare cirka 25 minutter.  

 

12. Forespørgsel fra 

provstiet: Hvilke 

opgaver kunne f.eks. 

kontaktpersonen 

aflastes for? 

Forslag: 

Skrive ansættelsesbeviser.(Vigtigt) 

Ordne sygemeldinger. (Vigtigt) 

APV 

MUS samtaler 

 

13. Ombygning af køkken 

v. konfirmandstuen. 

Væggen væltes, skabe ind, køleskab, ovn. Gulv laves, males. Døren til 

konfirmandstuen lukkes.  

 

14. Presserende opgaver 

efter kirkesyn? 

Se vedlagte seddel.   

15. Markering af 25-års 

jubilæum for 

børnekoret? Hvordan? 

Lise, Astrid og Goulnar er i udvalg. 

 

 

 

16. Indkøb Laden ved præstegården: der skal et par loftbrædder af, så bliver 

ventilationen god nok. Låger males(laden) 

Vaskemaskine til præstegården 3.400 kr.  

Plæneklipper til præstegården, servostyring, træk, 4 hjulstræk, 

længdeklip 1,25 m. Pris ca. 50.000 Poul undersøger dette. 

Teleslyngeanlæg til præstegården 12.000 + moms. 

Teleslyngeanlægget ved Vejstrup kirke er ordnet og repareret.  

 

 

17. Eventuelt   

 

 

Næste møde: tirsdag d 20. maj kl. 19. I præstegården 

Punkter på til næste gang: Vejstrup 175 år tænk på et udvalg.  

Redegørelse for honorarer til rådsmedlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


