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

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 21.4.2015 kl. 17.00 

Deltagere: Astrid Dinesen, Henrik V. Jørgensen, Sigfred Søndergaard, Anne Lise Tonnesen, Tom R. Kofoed, Nis Jørgen 
Steffensen, Inge Bunkenborg, Sonja Andresen, Jørgen Dahl og Lise Ross Kristensen 

Afbud: Poul Thomsen 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt, med flg. ændringer. 
Punkt 10 kommer på til næste møde. 

 

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

Godkendt.  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalere- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

3A: Møde i morgen onsdag kl. 10.00 med Torben Lundø TV Kolding. 
Besøg fra Flensborg, d. 13. juni. Vi besøger Flensborg d. 21. juni 
Folkekirken kører et projekt ”Kirken på landet” Det bliver et møde/foredrag for alle med dette 
tema i efteråret. 
 

3B: Henrik V. Jørgensen orienterer. Konfirmandkørsel sker igen til næste år. 

 
3C: Inge Bunkenborg, Vejstrup kirke. Har fået et tilbud på at kalke kirken. Bevilliget.  
       Astrid Dinesen, Hejls Kirke. Det synsudsatte arbejde med reparation af bindebjælker og 
murankre i tårnet, skal ordnes, 
       Astrid Dinesen Taps kirke. Kirkegårdsarbejdet er færdigt. Trappen er ændret foran kirken.  
Konservatoren kommer d. 28. april og tager de bevaringsværdige ting ned og får det repareret.  

 

3D: Henning er sygemeldt i 14 dage, der er ansat en vikar i 14 dage. 
       APV´en er ordnet. Tom er valgt som AMR (arbejdsmiljøreprænsentant) 
3E: Sigfred Søndergård orienterer.  

 
3F: Intet nyt. 

 
3G: Lise Ross Kristensen orienterer vedr. LEGOLAND.  

 
3H: Springvandets fliser er løse og murværket er løs. 

 
3I: De 3 familier der skal med på ferie er fundet. 

 

4. Ansøgning om 

kørepenge og gave til 

Folkekirkens Nødhjælp 

i forbindelse med 

deltagelse i 

Landsmødet. 

Bevilliget 500 kr. + kørepenge.  

 

5. Godkendelse af 

revisionsprotokollat til 

beholdningseftersyn for 

2014. 

Formanden og kassereren skal skrive under. 
1.kvartals budget ser fornuftigt ud. 

 

6. Ønske om indkøb af tre 

vaser både til Vejstrup 

og Hejls Kirke.(Hvide 

Lyngbyvaser (20cm) 

stykpris 799,00kr  

Bevilliget 7 vaser. Inge Bunkenborg køber.  
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7.  Væsentlige punkter til 

drifts- og anlægsbudget. 

Med anlægsønsker. 

Nis Jørgen Steffensen: Marken ”Eltoft” trænger til at blive drænet. 
Sigfred Søndergaard orienterer omkring drifts- og anlægsbudget. 
Taps kirkegårds sidste etape ønskes påbegyndt. 
(Kirkegårdsdiget i Taps har det ikke godt, og det samme gælder kirkegårdsdiget i 

Hejls ud mod Stavnsbjerg.) 

 

 

8. Opfølgning på besøget 

af provstiudvalget. 

(Muligheden for at 

afsætte løntimer til 

udadvendte aktiviteter.) 

Henrik V. Jørgensen gør brug af hjælper ved bla. mini konfirmander og hjælp fra pædagoger 
ved Taps skole. Evt. en mulighed at få ansat en hjælper, som kan være tovholder ved f.eks.  
 minikonfirmander, dåbs jubilæum, børne/familigudstjeneste, sogneudflugt for de ældre, 
sogneformiddage, Juleafslutning for børnehave mm. Evt. arrangere et forløb inden de kommer 
i kirken.  
Der bliver sendt en plan ind til provstiet. 
Jørgen Dahl og Henrik V. Jørgensen laver et udkast til provstiet. 

 

 

 

9. Opfølgning på kirke- og 

præstegårdssyn. 

(Anlægsønsker.) 

Se bilag  

10. Børn til nadver. 

Hvordan håndterer vi 

det? 

Udsat til næste møde.  

11. Hjælpekonto og 

udsmykningskonto? 

Hjælpekonto: 7700,- 
Udsmykningskonto: 7342,- 

 

12. KODA- abonnement? Der er blevet oprettet et KODA abonnement.  

13. Eventuelt   

   
 


