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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Torsdag d. 10.10 kl. 19.00 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Grethe Eskelund, Sigfred Søndergaard, Annelise Tonnesen, Peter Hofsted, Poul 

Thomsen, Jørgen Dahl, Henrik Vestergaard Jørgensen  

Afbud: Astrid Dinesen Sonja Andresen og Lise Ross Kristensen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt  Intet  

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

a1. Referat fra møde i 

syvsognsstyringsgruppen. 

 

a2. Opsætning af 

projektor i 

konfirmandstuen. 

 

a3.Medlem af 

tværkulturelt udvalg. 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

Meddelelser tilsendt af 

Astrid Dinesen: 

C1.Taps Kirke: 

Konservator Bent 

Jacobsen er bedt om at 

indgive tilbud ud fra 

besigtigelsesrapporten. 

 

C2. Anlægsgartner 

Thøger Oxholm har fået 

besked på igangsættelse 

af 3. etape foråret 2014, 

samt udbedring af 

trappen. 

 

C3. Hejls: 

Bevaringsværdig 

gravsten over Jep Fink er 

opmalet. 

a. Formanden:  

a.1. Jørgen henviser til det udsendte bilag desangående. 

a.2. Jørgen redegjorde for den samlede pris og for det, vi havde fået for den. 

Derudover blev det drøftet, at der muligvis ville være behov for et nyere 

teleslyngeanlæg til konfirmandstuen (dette undersøges nærmere). 

a.3. Jørgen er blevet medlem af det tværkulturelle udvalg i provstiet.  

 

b. Præsten 

Henrik og Inge har på personalemødet givet opbakning til, at Finn undersøger 

forskellige muligheder (incl. Priser) for anskaffelse af et nyt lydanlæg til kirkerne, 

der også vil kunne anvendes udendørs. Rådet bakker op om, at Finn iværksætter en 
udvalgs-udflugt (for dem, der vil og kan) med henblik på at få det undersøgt 

nærmere.  

 

c. Kirkeværger 

Inge: Maleren er færdig med præsteværelset i Vejstrup Kirke og fordøren gøres 

ligeledes færdig. Der lægges tæppe på og indsættes skabe snarest. Møblerne bliver 

leveret.  

 

Jørgen gav orientering om meddelelserne fra Astrid (se disse).  

Håndløb til Taps kirke er lavet og præstetavlen leveres snarest.  

Katafalk er leveret.  

 

Annelise forhørte, om det var muligt at anskaffe en stor vase til Taps kirke. Dette 

blev bevilget 
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C4. Lydafskærmning ved 

orglet i Hejls afprøvet 

med held. Kan sagen 

fremmes? (se punkt 10) 

 

C4. Forsatsruder i Hejls 

Kirke. Astrid har en 

aftale med Hans i uge 42, 

som vil prøve at 

klarlægge, hvorfra 

trækken kommer. 

 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

e1. Leverandører/ be- 

      talingsbetingelser 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

 

 

d. Kontaktperson 

Inge: Den reviderede udgave af personalepolitikken er sendt rundt og drøftes på 

næste pastoratsrådsmøde.  

Inge informerede ligeledes om, at Gosia fylder 50 år.  

 

e. Kasseren: 

Sigfred meddelte, at han vil tage kontakt til vore forskellige leverandører med 

henblik på at få ændret betalingsfristerne. Han vurderer, at det ikke er tilstrækkelig 

smidigt med betalingsfrister på 8 dage.  

 

f. Personalerepræsentant 

Peter informerede om, at kirkesølvet i Taps skulle rengøres. Dette er der sat midler af 

til.  

Peter har modtaget en forespørgsel fra Goulnar om, at hun gerne vil have en pc til 

brug ved bl.a. kor i konfirmandstuen. Ligeledes vil hun forhøre, om det er muligt 

med telefongodtgørelse. Sigfred undersøger det.  

Peter og to medarbejdere tager på grandækningskursus (beløbet på 150,- pr. person er 

bevilget).  

 

g. Aktivitetsudvalget 

Sigfred meddelte, at julearrangementet i Vejstrup er sat i værk. Annelise har styr på 

julearrangement i Taps.  

 

h. Præstegårdsudvalg 

Poul meddelte, at træet ved den ene bygning nu er fældet.  

5. Moderne 

styringsstruktur for 

folkekirken. Skal vi 

indgive et høringssvar? 
 

Rådet havde ingen bemærkninger udover ud over de tidligere bemærkninger vedr. 

åremålsansættelse af biskopper.  
 

6. Præstesekretær – vikar 

Karen Lundsgård. 

 

 

 

 

Jørgen informerede yderligere om arbejdsfunktionerne og den faktiske aflønning af 

vikaren (inf. indhentet hos Inger Nors samt de øvrige sogne, hvor de har en sådan 

vikarordning).  

Der var en bred tilkendegivelse af, at det var nødvendigt med en vikarordning og det 

foreliggende arkiveringsarbejde, men det blev tilkendegivet, at man ønsker lidt 

klarere informationer om sådanne ansættelser, så man som råd er bekendt med 

forhold om ansættelser, der involverer lønudbetalinger fra pastoratsrådet. Det 

vurderedes, at det må være en opgave for provstiudvalget at forholde sig til praksis på 

dette felt. Henrik kontakter provstiet for at høre nærmere herom. 

 

 

 

7. Vedtægter for 

kirkegårdene 

Ønskes udsat til mødet i nov., hvor Astrid, som har indhentet yderligere oplysninger, 

er til stede 
 

 

8. Venskabskirke i 

Sydslesvig. (Henrik 

Vestergaard Jørgensen) 

Afventer  

 

9. Dåbsgave. Børnebibel. 

(Sigurd Barrett) 

(Henrik Vestergaard 

Jørgensen) 

Bevilget  

10. Opsætning af 

lydhimmel ved orglet i 

Hejls Kirke? 

(Pris 7.800 kr) 

Sigfred vil gerne afvente tallene for tredje kvartal inden den endelige bevilling. Når 

de foreligger, bliver det bevilget, såfremt der er økonomi til det. Ellers vil det ske i 

2014.  

I den forbindelse informerede Sigfred også om, at han har søgt for refusion for 

uforudset udgifter vedr.: 

Præsteansættelsen i foråret 

Renoveringen af præstegården 

Ekstra omkostninger i fb.m. konfirmander i Taps  

 

11. Endelig budget for Sigfred sendte årsregnskabet 2012 rundt til underskrift.  
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2014. 

   (Sigfred Søndergård) 

Årsbudgettet 2014 er godkendt og blev ligeledes sendt rundt til underskrift. 

12. Kvartalsregnskab. 

(Sigfred Søndergård) 

Udsat  

13. Eventuelt Annelise har været på kursus for kirkeværger 

Inge meddelte, at kvoten til feriehjælp fra sidste år fastholdes.  

Jørgen informerede om vores pastoratsrådsudflugt. Den er placeret d. 24. maj og 

kommer til at gå til Jelling og det lokalhistoriske museum i Give.  

Samtlige medlemmer af rådet + ægtefæller og alle ansatte + ægtefæller er inviteret 

med.  

 

Endelig foreslog Jørgen, at det kunne blive en prioritet i rådet, at møderne ikke kun 

omhandler praktiske ting men også mere indholdsmæssige aspekter. Det vil måske i 

første omgang være hensigtsmæssigt med en separat dag, hvor rådet mødes og 

diskuterer visioner, ønsker etc., men på sigt kunne det også være en generel prioritet 

på pastoratsrådsmøderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


