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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 7. 1. 2014 

Deltagere: Inge Føns Bunkenborg, Astrid Dinesen, Sigfred Søndergaard, Sonja Andresen, Annelise Tonnesen, Peter 

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

Afbud: Grethe Eskelund 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt med flg. til pkt. 16a Sigfred Søndergård gennemgår 

regnskabsinstruks.. 

 

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Lukket punkt  Intet  

4. Meddelelser: 

a. Formanden 

b. Præsten 

c. Kirkeværger 

c1) Orientering om 

regulering af Taps 

Kirkegård 

d. Kontaktperson 

e. Kassereren 

f. Personale- 

   repræsentant 

g. Aktivitetsudvalg 

h. Præstegårdsudvalget 

 

 

 

4a. 

Budget for 2014 godkendt. 

2. pinsedag fælles gudstjeneste på havnen i Kolding  

Liv i gudstjenesten 30. januar 17-20 i Brændkjærkirken. Jørgen Dahl 

sender rundt mht tilmelding. 

 

4b. 

Konfirmandundervisningen skal ligge inde for skoletiden. Det kan 

være formiddag/eftermiddag. Den nye skolereform gør at børnene skal 

gå længere i skole. Logistikken skal gå op. Derfor helst tirsdag. 

Transport af konfirmander kan nok ordnes med taxabus. 

Gudstjeneste omkring bededag og påsken er på plads. 

Stiftsdag lørdag d. 22.marts på Haderslev Katedralskole kl. 9.30-16.30. 

Tilmeldingsfrist 22./2. 

4c 

Astrid Dinesen orienterede omkring reguleringen af Taps Kirkegård. 4. 

etape. 

4d. Intet 

4e. Status: regnskab 2013 ser fornuftigt ud. 

4f.  Intet. 

4g. Intet 

4h. Der er ryddet op efter stormen 

 

 

5. Arbejdscomputer til 

Goulnar 

Arbejdscomputer er bevilliget 

 

 

6. Samarbejde med 

efterskolen omkring 

offentlige møder 

Poul Thomsen og Sonja Andresen samarbejder med efterskolen 

omkring møder. 

Sigfred Søndergård orienterer på næste møde omkring budget for 

aktiviteter i den forbindelse. 

 

 

7. Arkivering af de gamle 

konfirmandbilleder fra 

de tre sogne.  

Hvad skal der gøres af dem? 

Lise Roos hjælper Astrid Dinesen med dette. 

 

 

8. Indkøb af arbejdstøj til Tom ønsker sig et ekstra sæt sort tøj i forbindelse med kirkelige  
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medarbejder. handlinger. Bevilliget.  

9. Kirkegårdsvedtægter. Er vedtaget, indsendt til provstiet og godkendt. 

God ide med udarbejdelse af et hæfte til kirkegårdsvedtægter. 

 

10. Ansøgning om tilskud 

til Menighedsplejen, 

Kolding Provsti.(1000 

kr.) 

Bevilliget.  

11. Fredning af gravsted på 

Hejls Kirkegård, nr. 

375 – Agnes og Knud 

Hansen 

12. Tilbud på årligt 

eftersyn og stemning af 

orgler, samt tilbud på 

rensning af orgel i Taps. 

11. 

Når et bevaringsværdigt gravsted evt. står for at skulle nedlægges, 

anbefaler pastoratsrådet at gravstedet bliver fredet. 

Notatet vil være at finde i mappen med bevaringsværdige gravsteder. 

12. 

Hejls 4.800,-  Taps 3.800,-  Vejstrup 5.200,- 

Orglet i Taps Kirke trænger til at blive renset. Dette er på budgettet for 

2015. 

 

13. Reparation, eventuelt 

indkøb af løvsuger til 

Hejls Kirkegård. Nypris 

70.000 kr. inkl. moms 

og levering. 

Tilbud på reparation af løvsugeren, der skal skiftes meget ud på den, 

hvilket vil koste mindst 16.000 ,-  

 Astrid Dinesen og Poul Thomsen indhenter tilbud på følgende: 

Nyindkøb (byttepris) reparation. Fremlægges på mødet d. 19./2. 

 

 

14.  Indkøb af ny bænk til 

højen på Hejls 

Kirkegård (ca. 6.500 kr. 

inkl. moms) 

Bevilliget. Astrid Dinesen køber.  

15. Indkøb af tre 

eksemplarer af ”Søg og 

find i Bibelen” af Carl 

Anker Mortensen 

(119,00 pr. stk.) 

Bevilliget Astrid Dinesen køber. 

Til brug af børn under gudstjenesten.  

 

16. Tiltrædelsesprotokollat. 

Skal underskrives af 

alle medlemmer af 

rådet. 

17. Sendes ud til pastoratsrådet og læses til næste gang. 

Skrives under på næste møde. 

 

16a Sigfred Søndergaard gennemgik regnskabsinstruks, som blev 

underskrevet. 

 

18. Dato/datoer for 

inspirationsmøde. Samt 

nedsættelse af udvalg. 

Vi har nu været i gang i et år. God idé med et møde om, hvordan det er 

gået, hvad skal laves om, hvad er godt? Hvad kan vi gøre bedre? 

Måske en udefra som kan komme med gode ideer, i samarbejde med et 

nedsat udvalg fra pastoratsrådet. Evt. brainstorm på et møde. Evt. 

spørge menighedsforeningen, om de har nogle gode ideer. Selve dagen 

finder sted i efteråret. En inspirationsaften (formøde) for ansatte og 

pastoratsrådet finder sted tirsdag d. 8. april kl. 18.00 – 21.30 i 

konfirmandstuen. 

 

19. Orientering om Nicolai-

tjenesten ved Malene 

Jørgensen . 

Nicolaitjenesten har delt landet op i 8 distrikter. Der er tale om en  

telefontjeneste, som tilbyder samtaler med mennesker, som har brug 

for, at et  medmenneske på anonym basis kan lytte og samtale. Det 

kræver ingen særlige forudsætninger at indgå i tjenesten, som gerne vil 

have flere frivillige. 

 

20. Eventuelt.   

 

Kommende møder: Senior formiddage 11. februar, 12.marts, 10. april 

             Pastoratsrådsmøde d. 19. februar. 

 

Referent: Lise Ross Kristensen. 
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Underskrifter for godkendelse: 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Jørgen Dahl                       Poul U Thomsen 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Inge Bunkenborg   Astrid Dinesen  

 

________________________________  ____________________________________ 

Anna Lise Tonnesen                     Sigfred Søndergaard 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Grethe Birkholm Eskelund                                    Sonja Andresen 

 

 

_________________________________                              

                    _____________________________________   

 

Henrik Vestergaard Jørgensen        

Lise Ross Kristensen 

 


