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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: 19. 2. 2014 kl. 19.00   

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. ændring. Punkt 19 udgår til næste gang  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt.  

 
 

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

1a) Brev ang. 

Vådområdet i Hejls 

Bæk 

1b) Stiftsdagen d. 22. 

marts 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

4a. Distrikt generalforsamling 5. marts 2014. Kl. 17 -21. Sidst tilmelding d. 28. 

februar (tjek ”skrivebordet” husk nem-ID). Du skal selv tilmelde dig via nettet. 

 

4.1a. Orientering fra Kolding Kommune fra en lokal Lodsejer angående projektet for 

Vådområdet i Hejls Bæk. Projektet er sat i bero.  

 

4.1b Sidste tilmelding 1. marts. Meld dig til på nettet! 

 

4b. Kopimaskine skal købes. Sigfred har undersøgt det. Ca. 5000 kr. for en ny. 

Studiekredsen om P.E. Løgstrup består af ca. 15 deltagere. Ny studiekreds tænkes 

oprettet til efteråret.   

 Fælles gudstjeneste for de 7 sogne 15. maj, aftenen før store bededag i Vejstrup 

kirke kl. 19 med efterfølgende varme hveder. 

Sommerferieperioden: præsterne dækkes ind af hinanden. Når præsten holder ferie 

nedsættes gudstjenesteantallet. 

Kirkebladet er kommet. Det kommer til at ligge i brugserne mm. 

 

4c. Peter har ønske om at få stykket til venstre slettet, 2 gravsteder tilbage (udløber 

2013 og 2014) træer er gået ud, ønsker at få græs. Plante træer. Vejstrup kirkegård 

(På som punkt til næste møde)  

Lydskærmen til organisten (Hejls Kirke) er forsinket. 

 

4d. Intet 

 

4e. HUSK at aflevere bonerne.  

      3,73 kr. pr. km er den nuværende kørselstakst. 

      Stormskaderne er dækket ind. 

 

4f. Internet til Tom? Hastesag, Sigfred ordner dette. 

Personalemøder, hvor tit? Er der er en holdning til dette fra rådet. Grethe E mener, 

der skal mere ”kød” på. Det snakkes der om på næst personalemøde. 

 

 

4g. 

26.02 præstegårdsaften kl. 19 Kurt Bjerregaard 

03.03 Fastelavn i Vejstrup 10.30, Taps kl. 14.00 

09.03 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Henv. til Knud Erik Dinesen.          
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23.03 Koncert i Taps kl. 16. ”De tre fløjter.” 

 Den fotograf, vi plejer at bruge til fotografering af konfirmander, har meldt fra.  
Grethe Eskelund undersøger om fotografen, som børnehaven benytter, vil påtage sig 

opgaven. Bestilling og betaling for billeder er et mellemværende mellem fotografen 

og konfirmandernes forældre. 

 

4h. Der er ryddet op i laden.  

5. Fastsættelse af honorar 

til foredragsholder Kurt 

Bjerregaard. 

Ønsker ikke at få noget for foredraget, men honoraret gives til Folkekirkens 

Nødhjælp.  

1500,- er bevilliget.  

 

6. Indkøb af nyt bord til 

våbenhuset, Vejstrup 

Kirke 

Bevilliget. Inge og Poul ordner dette.  

 

7. Indkøb/reparation af 

løvsuger, Hejls 

Kirkegård 

Ca. 16.000 for at reparerer den. Astrid har undersøgt dette. En ny koster ca. 74.000. 

Den gamle i bytte, + en ny støvsugerfod. Ca. 63.000 kr. + moms. I alt 78.550 kr. 

Bevilliget 

 

 

8. Retningslinjer for 

pastoratsrådet: 

Udvisning af deltagelse 

ved dødsfald. 

Omkring medarbejdere fremgår det af ”gavelisten”. Derudover er det et spørgsmål 

om en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. 
 

 

9. Seniorgudstjenester 

fremover. 

 Bred enighed om at det skal fortsætte. Inge Bunkenborg spørger, om der er nogen, 

som laver lagkage/kaffe/the, inden for klubben. 
 

10. Samarbejde med 

efterskolen omkring 

offentlige møder 

I budgettet er der afsat 69.000 kr. til arrangementer i alle tre kirker tilsammen. 

Poul Thomsen arbejder videre med det. 
 

11. Gennemgang og 

underskrift på 

tiltrædelsesprotokollat 

Underskrevet!  

12. Status for regnskab og 

resultatdisponering. 

2013 regnskab ser godt ud. 380.000 kr. i plus. Resultatet disponeres til frie midler 

med henblik på anvendelse i 2014 til ikke budgetterede investeringer/omkostninger, 

som der i forbindelse med budgetlægningen ikke var kendskab til. 

 

 

13. Restaurering af Taps 

Kirke 

Se bilag. ca. 700.000 koster det. Vi ønsker at vi får det hele ordnet på en gang. 

Kirken skal sandsynligvis lukkes, mens det står på. Astrid Dinesen forfatter et brev 

med div. oplysninger mm til provstiet.  

 

14. Ændringer af planen 

for Taps Kirkegård 

Etape 4. Der er få ændringer. Kistegravsteder, som er udløbet, ønskes udlagt som 

græsareal. Træer langs diget ønskes ikke plantet af hensyn til diget. Godkendt til 

indsendelse. 

 

15. SKIK- opnormering af 

stilling fra 50 til 75%? 

Et ønske fra provstiet. Vi tilslutter os det foreslåede.  

16. Referatskrivning Div. misforståelser er rettet.  

17. Trykning af 

Kirkegårdsvedtægter. 

(Pjece) 

4410 kr. for 200 pjecer. Astrid, Peter, og Tom kommer med et forslag, som sættes i 

trykken. 
 

18. Indkøb af 

konfirmandkasser. 

Bevilliget. 

Inge laver telegrammer 
 

19. Præstegården: 

Etablering af terrasse 

ved bryggerset 

Udsat til næste gang.  

20. Eventuelt  Kort snak om klaverstemmeren og indkøb af salmebøger. Jørgen inviterer 

medarbejderne med til 8. april til inspirationsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 


