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Vejstrup-Hejls-Taps Pastoratsråd 
----- Dagsorden ----- 

Indkaldt af: Jørgen Dahl Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: Tirsdag d. 11.10. 2016 kl. 19.00 

Deltagere:  

Afbud: Fravær: Lise Ross 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt – pkt. 14. a. og 14 b. er påført ved mødets begyndelse og 

godkendt som sådan af rådet. 

 

2. Godkendelse og 

underskrift af referat  

  

3. Meddelelser: 

a) Formanden 

b) Præsten 

c) Kirkeværger 

d) Kontaktperson 

e) Kassereren 

f) Personalre- 

præsentanten 

g) Aktivitetsudvalget 

h) Præstegårds- 

Udvalget 

i) Menighedsplejen 

a) Jørgen Dahl informerede om det gode deltagerantal til 

sogneformiddage og bad om mulige oplægsholdere fra Vejstrup og 

Taps.  

God tilslutning til dåbsjubilæum, men fremover kan vi drøfte, hvordan 

forløbet skal være, da deltagerne kun i mindre omfang var dåbsforældre 

med børn. (Dette drøftes som et punkt ved et senere pastoratsrådsmøde).  

Jørgen Dahl forhørte, om det skulle annonceres, hvem der er 

medlemmer af det nye råd. Dette var der stemning for. 

Det sidste ordinære møde ligger d. 22.11.  

b) Der er nu 7 tilmeldte til minikonfirmandundervisningen.  

c) Inge Bunkenborg informerede. Anna Lise Tonnesen meddelte, at der 

var bestilt mad etc. til Festgudstjenesten i Taps (d. 16.10.). Der er ansat 

en person i arbejdsprøvning i Taps Kirke i 11 timer ugentlig.  

e) IB 

f) IB 

g) IB 

h) Ny måtte anskaffet til trappen.   

i) Der er kommet en ny besøgsven, der kan aflægge to borgere et besøg. 

Inge skal på basiskursus indenfor Menighedsplejen.  

 

 

4. Blytækkerarbejder på 

Taps Kirke (Apsis) 

Der er indhentet tilbud (der er to blytækkere i landet). Tilbuddet lyder på 

122.000 kr. Men der kommer yderligere udgifter til.  

 

 

5. Ændring af status for  

    gravsted A121 på Hejls 

    Kirkegård.  

Astrid Dinesen informerede herom. Forslag om, at gravstedet slettes, 

men at stenen bevares i lapidariet. Dette blev vedtaget. 

 

6. Ændringer af udkast 

til regulering af 

Vejstrup 

Kirkegård Afd.I 

Astrid Dinesen informerede herom. Der er tilslutning fra rådet til de 

foreslåede ændringer (jf. bilag).  

 

 

7. Hejls Kirke: Øget 

højde på afskærmning 

ved pulpitur og ved 

orgel. 

På synsrapporten er det anført, at der skal laves en øget afskærmning. 

Astrid Dinesen går i gang med at se nærmere herpå og evt. indhente 

tilbud.  
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8. Indvendig renovering 

af kapel, Hejls 

Kirkegård 

Astrid Dinesen redegjorde herfor. Dette er der tilslutning til fra rådet. 

(Det er ligeledes anført i synsrapporten).  

Astrid indhenter tilbud og sætter det i værk, hvis tilbuddet ligger under 

15.000. 

 

 

9. Udbedring af søjle ved 

indgangslåge. 

Vejstrup Kirkegård.  

Inge Bunkenborg informerede herom. Der er givet et fordelagtigt tilbud 

på reparation. Dette er der tilslutning til fra rådet. Inge går videre med 

det. 

 

10. Indkøb af musikanlæg 

til konfirmandstuen. 

Henrik Vestergaard Jørgensen og Jørgen Dahl præsenterede det 

indhentede tilbud. Der var tilslutning fra rådet til indkøb af dette. 

 

 

11. Drøftelse af 

manglende 

indskydergaranti af 

bankindestående for 

menighedsråd 

genoptages. 

Nis Jørgen Steffensen informerede herom.  

Vi ændrer ikke på noget.  

 

12. Anlægsønsker til 

næste års budget? 

IB  

13. Drøftelse af 

kirkegangen. 

Poul Thomsen har ønsket punktet på. Han forhører, om vi har ideer om, 

hvordan vi kan øge kirkegangen.  

Interessant drøftelse – vi regner med at gøre dette til et selvstændigt 

tema ved en senere lejlighed. 

 

 

14. Dato for fællesmøde 

mellem det gamle og 

det nye råd? 

Onsdag d. 9. nov. 2016  

14 a Indkøb til koret 4 mikrofonstativer pr. kirke. Der mangler til to af kirkerne.  

Rådet beslutter, at der ydes hjælp til transport af mikrofonstativerne, så 

der ikke skal indkøbes nye.  

Jørgen Dahl informerede om indkøb af trådløse mikrofoner (jf. bilag). 

Prisen vil være 10.000 kr. (en merudgift på 7.000). Dette godkendes af 

rådet.  

 

 

 

14 b Kvartalsregnskab Nis Jørgen Steffensen informerede herom.  

 

 

15. Eventuelt Inge Bunkenborg: Peter Hofstedt har forhørt om muligheden for at få 

omplaceret lysdæmperanlægget i Vejstrup Kirke. Dette godkendes af 

rådet, såfremt det kan lade sig gøre uden at påvirke anlæggets 

funktionalitet.  

Inge Bunkenborg forhørte til muligheden for at få oprettet en særskilt 

konto til pengene til/fra menighedsplejen. Dette sættes i værk.  

 

Jørgen Dahl: Dato for julekomsammen? D. 30. november kl. 15.00.  
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Referent: Henrik Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter for godkendelse: 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Jørgen Dahl    Poul U. Thomsen 

 

_________________________________ __________________________________ 

Inge Bunkenborg Astrid Dinesen  

 

_________________________________ __________________________________ 

Anna Lise Tonnesen   Kirsten Ulla Andersen 

 

_________________________________ __________________________________ 

Nis Jørgen Steffensen                 Sonja Andresen 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Lise Ross Tom Rønnemoes Kofoed        

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Henrik Vestergaard Jørgensen Sussi Kristensen 


