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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 19.6. 2014 kl. 19.00 

Deltagere: Anna Lise, Jørgen, Astrid, Grethe, Inge, Sigfred, Poul, Henrik 

Afbud: Sonja Andresen og Lise Ross 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt  

3.   
 

 

 

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

 b. Præsten 

c. Kirkeværger 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

 

A. Peter har modtaget vikarhjælp 13 timer (bevilget af Jørgen og 

Grethe). 

Orientering – Preben Skaarup vender tilbage. 

Lise – Har forhåndsreserveret billetter til 1. nov. (Tur for råd, 

medarbejdere + bofæller) – Lise sender en regulær invitation ud 

til alle.  

Invitation til Trinity-mødet (tilmeldingsfrist 15. august). 

Formandsmøde d. 3.6. (Jørgen uddelte notat fra mødet). 

Har rykket Marianne Christiansen for dato.   
 

B. Forslag til præstegårdsaften i efteråret/arrangement i fællesskab 

med efterskolen? 

              Der oprettes studiekreds i efteråret. 

            Indlæg til kirkebladet modtages.  

 

C.  

Inge – Ingen bemærkninger 

Astrid – Malere i Hejls Kirke i næste uge. 

 

D.  

Ingen bemærkninger 

E. Sigfred orienterede 

F. Ingen bemærkninger 

G. Ingen bemærkninger 

H. Poul orienterede om låse og nøgler til bolig samt konf.stuen. Dette 

sættes i værk. 

 

 
 

 

 

 

5. Tilbud på etablering af 

støbt sand- og raldepot 

Astrid orienterede om tilbud fra Falk-Petersen.  

Der indhentes flere tilbud. 
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ved Taps Kirkegård. 

(71.625,00 kr.) 

6. Forankringen af 

kirketårnet på Hejls 

Kirke. Rapport fra 

arkitekten. 

Astrid orienterede med udgangspunkt i en rapport herom. 

Det sættes på budgettet til 2016. 

 

 

7. Afhjælpning af 

fugtproblemer i Hejls 

Kirke 

Astrid orienterede om udluftningsmuligheder i Hejls Kirke.   

Astrid arbejder videre med det. 

 

 

 

8. Regulering Vejstrup 

Kirkegård. (14.125 kr.) 

 

 

9. Udbedring af 

mønningen på 

graverhus/kapel, Taps 

Kirkegård (12.000 kr.) 

Peter orienterer om, at prisen er højere end de 14.125 kr.  

I alt ca. 34.000 kr. Rykkes til 2015.  

 

 

Beløbet er 12.500 incl. moms. 

Godkendt 

 

 

10. Vejstrup Kirke: 

Udbedring omkring 

vindue t.h. i 

kirkerummet samt 

væggen bag døren i 

våbenhuset. 

Beløbet er i alt 40.250 incl. moms. + Murerarbejde (Pris ukendt.) 

Godkendt 

 

11. Udskiftning af tre 

sålbænke, Taps Kirke. 

Pris: 6.225,00 kr. + 

moms 

Godkendt  

12. Infostandere: Pris pr. 

stk. 3295,00 kr. + moms. 

Godkendt  

13. Procedure ved bestilling 

af kirkebil. 

Sigfred kontakter TAXA-selskabet med henblik på klarhed på dette 

område. 

 

14. Erkendtlighed til 

rådsmedlemmer? 

Der er enighed om, at det ikke er nødvendigt, at rådsmedlemmerne 

modtager erkendtlighed.  

 

15. Valg af kontaktperson. Grethe modtager valg – Inge ønsker at træde ud. 

Grethe orienterer om hendes ønsker for arbejdet som 

medarbejderrepræsentant. 

 

16. Ombygning ved 

konfirmandstue. 

Poul orienterede vedr. tilbud. 

Vi enedes om ændringer, og Sigfred kontakter Provstiet for 

godkendelse af frie midler.  

 

17. Kirkebladet: antal 

sider? 

Godkendt at sidetallet udvides ved enkelte numre, hvis det er 

nødvendigt. 

 

18. Deadline for 

kirkebladet sept.-okt.-

nov. (Fastlæggelse af 

gudstjenestelisten til og 

med november) 

6. august 

Henrik redegjorde for dette. 

 

 

19. Tur til kirken i 

Flensborg. 

Vi afventer Flensborgs udspil, men sender nogle mulige datoer til 

Viggo.  

 

20. Mødedatoer for resten 

af kalenderåret. 

Mødedatoer i efteråret: 14.8., 9.9., 8.10., 6.11.  

21. Eventuelt. 

A. Redegørelse i forhold til 

præstegårdsudvalget. 

Synsprotokollerne opbevares i de respektive pengeskabe.  

Protokollen for præstegården ligger i Hejls Kirke.  

 

Der afgives tilbud på forpagtning af jord. Poul sender dette til Jørgen, 
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der videresender det til rådet. Medlemmerne bedes melde tilbage 

herpå.  

 

 

 

 

 

 


