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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 13. juni 2013 kl. 19.00 i præstegården. 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Grethe Eskelund, Sigfred Søndergaard, Annelise Tonnesen, Peter 

Hofstedt, Poul Thomsen, Jørgen Dahl, Henrik Vestergaard Jørgensen og Lise Ross Kristensen 

Afbud: Sonja Andresen. 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt med flg. ændringer. Pkt. 9: 2 katafalker   

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt  Intet.  

4. Meddelelser: 

a)Formanden 

       a1) Nyt fra møde i 7- 

            sogns samarbejdet 

 

       a2) Hilsen 

 

b. Præsten 

b1) Høstoffer 

gideonitterne? 

 

c. Kirkeværger 

c1) Opsætning af 

forsatsruder ved to 

vinduer i Hejls Kirke 

 

c2) Lydafskærmning ved 

orglet i Hejls Kirke 

 

c3) Gennemgang af 

kirkegårdsvedtægter. 

 

C4) Fortsættelse af 

renovering af Taps 

Kirkegård? 

 

C5) Opmaling af 

bevaringsværdig gravsten 

på Hejls Kirkegård. 

 

d. Kontaktperson 

d1) Gennemgang af 

4a1: 

Referat udsendes til alle.  D. 12. sept. møde i stiftet vedrørende 

Debatoplæg om styringsstruktur for folkekirken. Mogens Mogensen 

Christiansfeld møde d. 3. okt.om det samme tema. Klumme til 

THT(præsten hver anden gang) kan være anmeldelse af bog eller film, 

personlige oplevelser. Tyrstrup Menighedsråds koordinator sørger for 

annoncering af fællesgudstjenesten 2. pinsedag, ellers er det 

arrangørerne, der selv sørger for at  annoncere. Præsteboliger bør 

energisikres, så forbruget kan minimeres. Næste møde i samarbejdet 

mellem de syv sogne finder sted d. 26. sep.  

 

4a2: Hilsen og stor ros fra en konfirmand. 

 

4b1: De penge, som indsamles ved kirkerne gives fortsat til 

folkekirkens nødhjælp. 

 

4c1: der er indhentet tilbud på 45.000 + moms. Der indhentes 

yderligere tilbud. 

 

4c2: 2,40 x 0,70 7800,- incl. det hele. 

 

4c3: Der er kommet ønske om fotografi på en gravsten. Der står intet 

om det i kirkegårds vedtægterne. Kirkegårdsvedtægterne skal 

gennemgås og revideres. Ændringerne markeres med rødt. 

 

4c4: 1. og 2. etape er lavet. Der skal overslag over 3. etape, tilbud 

hentes hos Oxholm + en anden. Peter Hofsted og Astrid Dinesen 

arbejder videre med dette. 

 

4c5: 75 bogstaver á 22 kr. + moms. Bevilliget. 
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personalepolitik. (Bilag 

er udsendt.) 

 

d2) Personalekursus. 

 

e. Kassereren 

e1) Godkendelse af 

budgetbidrag 

 

f. Personale- 

   repræsentant 

 

g. Aktivitetsudvalg 

 

 

 

 

4d1: Gennemgang af personalepolitikken. Den tages op på et 

personalemøde og gennemgås, for nye tiltag. 

 

 

 

4d2: Goulnar Christensen har et ønske om kursus til børnekor: 7 

lektioner á 4 timer 6500,- Bevilliget 

 

4e1: Gennemgået og godkendt.  Sendes til provstiet fredag d. 14. juni. 

 

 

4f: Det går godt med en mand, som er i arbejdsprøvning.  

 

4g: Der er møde i udvalget d. 30. juni. Kirkegårdsvandring Taps d. 25. 

juni kl. 19.00. Aftenandagt med cykeltur(også for med dem bil) d. 4. 

juli kl.19 fra Hejls præstegård 

 

5. Indkøb af mobiltelefon til 

en pris af ca. 2000 kr. til 

Peter Hofstedt 

Bevilliget.  

6. Indkøb af mobiltelefon til 

en pris af ca. 2000 kr. til 

Henrik Vestergaard 

Jørgensen  

Bevilliget.  

 

7. Gardin til Taps Kirke Der arbejdes på sagen.  

 

8. Præsteværelset, Vejstrup 

Kirke 

Præsteværelset forbedres, anslået pris ca. 25.000,- Inge Føns 

Bunkenborg og Peter Hofsted arbejder videre med dette. 

 

 

9. Katafalk til Vejstrup 

Kirke 

Trillebør katafalk til Vejstrup og Taps kirke. 5500,- + moms. 

bevilliget. 

 

10. Etablering af stakit ved 

terrasse, præstegården. 

Stakit ved konfirmandstuen, gardiner til kontoret, læsejl eller lign. for 

enden af præstegården. Bevilliget. 

 

11. Gaver fra kirken ved dåb, 

minikonfirmation, 

konfirmation, bryllup. 

Inge Føns Bunkenborg har et forslag om en lille lysestage som 

dåbsbørnene får med kirkens navn i. Henrik Vestergaard Jørgensen 

undersøger div. former for børnebibler mm til minikonfirmanderne. 

 

12. Præstegårdsudvalget Der er forhandlinger i gang om salg af div. jord/skov. Der ejes 2 stk. 

jord- god pris- På nuværende tidspunkt ønskes der ikke at sælges. 

 

13. Evt. Orientering om træfældning.  

 

Næste møde er tirsdag d. 13. august kl. 19 i præstegården.  

 

PUNKT SOM SKAL MED PÅ NÆSTE MØDE: Grene/træer som ødelægger stråtaget laden ved 

præstegården. V/ Poul Thomsen 

 

 

 

 

Referent: Lise Ross Kristensen 

 

 

 

 

 


