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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Torsdag d. 14.8. kl. 19.00 i præstegården 

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

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

Afbud: Sonja Andresen,   

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt med flg. tilføjelse til pkt. 4c nyt tilbud vedr. Taps´s silo  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt  

3. Lukket punkt Intet til dette punkt.  

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

1a. Mødet med Marianne 

Christiansen d. 13.11. 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

1c. Indbrud i Hejls Kirke 

2 c. Konsulentbesøg fra 

stiftet d. 2.10. 

3.c. Kirkerummet i 

Vejstrup 

d. Kontaktperson 

1d. Graverstilling i Taps. 

Orientering om møde 

med Lysemose 

e. Kassereren 

1e. Kirkebil. Procedure. 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

1g. Deltagerantal d. 1.11. 

Transport? 

h. Præstegårdsudvalget 

1h. Status på 

konfirmandstuen 

2h. Resultat af 

bortforpagtning. 

 

 

 

4a 

1a Foregår på Engbo, Hejls. 

Stiftsmøde d.5. september, med ægtefælle. Senest tilmelding d. 25. 

august til Jørgen 

 

4b Pastoratsrådsmøder er på hjemmesiden. 

Konfirmandundervisningen starter i september, buskørsel er ved at 

blive arrangeret. 

Konfirmander får en bog. Henrik køber. 

 

4c 

1c. Døren til våbenhuset og sarkristiet er brudt op, låsene ødelagt. Intet 

stjålet. 

2c. Skal se på jernanker i tårnet samt fugtproblemer i kirkerummet. 

Infostander er sat op ved Hejls og Taps kirker 

Siloer på Taps p. plads. Indhentet 2 tilbud. Afventer at den nye graver 

bliver ansat, så vedkommende kan komme med på råd. 

3c. Vinduer malet og lavet. 

 

4d.   

1d. En graverstilling(inkl. kirkelige tjenester) uden 

kvalifikationer(behøves ikke at være gartneruddannet), 30 timer. Skal 

starte 1.marts. 15. Brug for Peter og Tom fra 10. december 2014 til 

marts 2015 til kirkelige handlinger.  

Arbejdstilsynet kommer på besøg inden for kort tid. APV’en er okay. 

Næste år skal der laves en ny. 

Vil gerne på kursus, APV, NY LØN i Ribe. Pris 150 kr. Bevilliget. 

 

4e 

1e Ringe til kronetaxa, bestille vogn. Taxaselskabet har styr på det. 

Kirkebladets oplag ændres fra 1450 til 1250 eksemplarer. 
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4f. 

Kilometertaksten er sat ned, træls da vi bruger store biler, når vi skal 

flytte maskiner. (3,82 til 3,73) 

Informationer til graverne inden kirkelige handlinger, er no go. Send 

gerne en mail, da vi har så meget i hovederne lige der. 

 

4g. PT er der 22 tilmeldte.  

Torsdag 21. august. Sommerkoncert med Zenobia i Hejls kirke 

 

4h. 

Orientering omkring konfirmandstuen. 

Bortforpagtningen. 2 forpagtere, 3444 kr. mere pr år. 

Kor starter i kirken grundet ombygningen 

5. Markering af 

korjubilæum. 

5. 

Søndag 17. maj kl. 14. Festgudstjeneste med  nuværende kor som 

primus motor, gamle kormedlemmer er velkomne. Med på 1 eller 2 

sange. 

Ønske om en tur til LEGOLAND for nuværende kormedlemmer. 

Fætter BR klub, børn kommer gratis ind. Lise undersørger om dette 

kan gælde for kor børnene 

 

6. Beslutning vedrørende 

kollekter. 

6. 
Hvad skal der samles ind til? Høstgudstjeneste folkekirkens nødhjælp. 

Menighedsplejen er oplagt.  

Indsamling Julehjælp til vores egne skal finde sted den 1. søndag i 

advent. 

Mobilepay, dankort. Er det en mulighed? 

 

 

7. Venskabstræf i 

Flensborg d. 20.9. 

7. 

PT er der seks med. Ægtefælle/ledsager bliver inviteret med. 

Evt. genbesøg af venskabskirken i foråret 2015 

 

 

8. Inspirationsdagen d. 

13.9. Rammer og 

nedsættelse af et udvalg. 

8. 

Vigtigt at have en proces i gang med div. beslutninger. 

Både tid til principelle diskussioner og praktiske tiltag.  

Annelise bager kage. 

Udvalg: Jørgen, Henrik, Finn. 

 

 

9. Kvartalsregnskab 9. 

Sigfred orienterer omkring driftsregnskabet. God økonomi. Renovering 

af Taps Kirkegård flyttes fra frie midler til anlægsbudgettet 2015. 

 

 

10. Budgetsamråd om 

budget for næste år 

10. 

Sigfred og Jørgen tager til et møde vedr. dette. 

 

11. De ansattes restferie. 12. Er der styr på.  

13. Planlægning af 

aktiviteter for første 

halvår af det kommende 

år. 

14. Tænke over forslag til præstegårdsaftener til næste gang.  

15. Medarbejdermøde: 

arbejdsplan for 4. 

kvartal. 

14. 

Stor ros til medarbejderne fra kontaktpersonen, medarbejderne har 

meget styr på arbejdsplanen. 

 

16.  Kunst på væggene i 

konfirmandstuen 

15. 

Mange forslag til hvad der skal på væggen. Flere kender en eller flere 

der kan evt. bidrage med kunstudstillinger. Udvalget kan evt. besøge 

kunstnerne, så det se det, vi skal have på væggene. Vi undersøger 

nærmere.Tovholdere: Astrid Dinesen, Annelise Tonnesen og Jørgen 
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Dahl 

 

17. Regulering, Vejstrup 

Kirkegård. Anslået 

pris? 

16.  

Peter orienterer.  

 

18. Eventuelt   

 

 

 


