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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 10.9. 2013 kl. 19.00 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Grethe Eskelund, Sigfred Søndergaard, Sonja Andresen, Annelise 

Tonnesen, Peter Hofsted, Poul Thomsen, Jørgen Dahl, Henrik Vestergaard Jørgensen og Lise Ross 

Kristensen 

Afbud:  

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt  Intet  

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

a1. Provstiudvalg 

a2. Tilladelse givet til 

fældning af træ på 

Vejstrup Kirkegård 

a3. Møde m. Kgl. 

Bygningsinspektør i 

Vejstrup Kirke d. 19.9. 

kl. 16.30 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

c1. Tilbud på maling af 

præsteværelset, Vejstrup 

Kirke 

c2. Indkøb af møbler til 

præsteværelset, Vejstrup 

Kirke 

c3. Nationalmuseets 

besigtigelsesrapport om 

borebilleangreb i Taps 

Kirke. 

C4. Afhjælpning af 

trækgener ved orglet i 

Hejls Kirke 

C5. Reviderede vedtægter 

for kirkegårdene til 

godkendelse 

C6. Tilsagn om 

konsulentbesøg i Vejstrup 

Kirke 

A Formanden: 

A1: Der er lavet kandidatlister.  Astrid Dinesen er på valg 

A2:Bevilligt 

A3: Torsdag d. 19.9 kl. 16.30. Jørgen Dahl deltager 

B Præsten: 

- Overvejer på at holde sogneformiddage kl. 10 – 12 torsdag formiddage. 

- TV Kolding vil besøge alle kirker i Kolding provsti. 

- 2. pinsedag skal vi - Syd Øst - stå for gudstjeneste på Kolding havn. 

- Tysk/dansk gudstjeneste i sommerperioden. 

- Mulighed for at få Syd Slesvig/Flensborg som venskabsby/menighed undersøges. 

På som punkt til beslutning til næste møde. 

- Kolding provsti har en sorggruppe for børn der har mistet. sorggruppe.dk 

- Punkt til næste møde. Børnebibel Sigurds udgave 

- Projektor ønskes opgraderet eller ny. Henrik V. Jørgensen undersøger dette. 

- Kirkebladet deadline d. 2. oktober. Der foreslås et åbnet møde, hvor alle har 

mulighed for at deltage(frivilligt). Dato kommer ud 

- Der er byttet rundt på højmesse og fromesse d. 17. november. Således at Hejls får 

den kl. 9.00 og Vejstrup får den kl. 10.30. Meddeles i THT. 

- Diskussion vedr. en ligeligfordeling at 10.30 gudstjenester i Vejstrup og Hejls.  

Hensynet til specielle traditioner i den enkelte kirke har højere prioritet end den 

ligelige fordeling, som selvfølgelig er målet. 

C Kirkeværger: 

C1:Tilbud fra Fjelstrup maleren 5.000 kr. excl. moms. Godkendt 

      Tilbud fra Elbæk maleren 9.375 kr. incl. moms 

C2: Møbler til præsteværelset er bestilt. Pris 10.000 kr. 

C3: Slemt angreb af borebiller.  Dette skal udbedres. Konservatoren kontaktes, ud fra 

dette skal der laves en handleplan. 

C4:  

- Orgelfirmaet(Marcussen og søn)vil gerne stemme orgel i Hejls, Vejstrup og Taps. 

- Organisten får lyden direkte ud i hovedet. Mulighed for at der komme en plade for. 

Dette vil hjælpe meget. 

- Der laves en ”røgprøve” for at tjekke, om det trækker fra vinduet eller fra buen. 

- Tilbud på forsatsruder fra Højgård Maskinsnedkeri på 28.125 kr. incl. alt. 

Bevilliget. 

C5: Punktet er udsat til yderligere oplysninger er indhentet. 

C6:Der ønskes at gulvet skal lægges om. (Bag ved alteret ved den lille mellemgang) 
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d. Kontaktperson 

d1.:AMU-kursus til Lene, 

Dorte og Tom (Til 

orientering.) 

e. Kassereren 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

 
D Kontaktperson: 

D1: De er meldt til.  

E Kassereren: 

Orientering ved Sigfred Søndergaard 

 

F Personalerepræsentant: 

 

G Aktivitetsudvalg: Kommende aktiviteter: Der er høstgudstjeneste i Hejls d. 22. 

sep., Vejstrup d. 29. sep. Taps d. 6. okt. Præstegårdsaften om Søren Kirkegaard d. 24. 

okt. Filmaften d.7. nov. i Hejlsminde. 

 

H Præstegårdsudvalg: 

Der er søgt postvæsenet om at flytte postkassen ved præstegården.  

 

 

5. Høring om 

tidsbegrænset 

ansættelse af biskopper. 

(Høringsfrist 31. okt.) 

Pt. er det ubegrænset ansættelse af biskopper. Der er høring omkring max 10 års 

ansættelse, og biskopperne kan ikke genansættes. Vi synes ikke om forslaget, og 

giver vores holdning til kende. 

 

6. Præstesekretær – vikar 

Karen Lundsgård  

Præsten og formanden undersøger nærmere, og provstiet høres.  

 

7. Regnskaber og 

revisionsprotokollat til 

underskrift. (Forudsat, 

at Sigfred Søndergård 

har modtaget dem.) 

Er ved revisoren endnu. Det skal forelægges for eventuelle bemærkninger og 

underskrives. Der indkaldes til et nyt møde.  
 

 

8. Konfirmandundervis- 

ningen  

Konfirmandundervisningen flyttes permanent til Hejls. 

Busudgifter afholdes af pastoratsrådet. 
 

 

9. Renovering af 

stagehullerne i bænkene 

i Vejstrup og Taps 

kirker. (Peter Hofstedt) 

Stagehullerne er flænsede, så lysholderne står skævt. Der kan laves en plastikholder, 

som kan sættes i(og ikke ses) så lysholderne står pænt og lige. Bevilliget.  
 

10.  Indkøb af stangsav til 

buskrydder i Vejstrup. 

(2500 kr.+ moms) 

Bevilliget  

11. Drøftelse af 

kommunikationen i 

pastoratsrådet. 

Ved akut opståede situationer tages der stilling ved henvendelse til den eller de 

personer, som er ansvarlig for området. Foretagne dispositioner, beslutninger 

tilbagemeldes til pastoratsrådet ved førstkommende møde. 

 

 

12. Eventuelt   

Næste møde Onsdag d. 9. oktober k. 19.00 i Præstegården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


