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

Indkaldt af: Gunnar M. Krag Mødetype: Pastoratsrådsmøde 

Dato: onsdag den 13. juni 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen 

Deltagere: Gunnar M. Krag - Jenny Hagner - Inger Straarup - Astrid Dinesen - Bente Juhl Therkelsen - Sonja 

Andresen - Vicky Popp Fredslund 

Afbud: Peter Hofstedt– Ditte Freiesleben - Inge Bunkenborg 

 

Tekst: Beslutning:  

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendelse  

2. Godkendelse og 

underskrift af referat 

fra 15. maj 2012 

Godkendt og underskrevet  

3. Siden sidst Så syng da, Hejls – forløb godt  

4. Lukket punkt:  

 

  

 

5. Lukket punkt: 

 

  

6. Lukket punkt   

7. Lukket punkt 

 

  

8. Budget 2013 Se bilag 

Nr. 65 og 1024: ændres til kr. 62.000,- (også i driftsformål) pga. højere 

løn til præstesekretær 

Ønsker til anlæg skal afleveres til provstiet senest 14/8. Budgettet 

blev vedtaget. 

Rådet godkender bilag vedr. oversigt over vedligehold og 

anskaffelser i 2012. 

 

 

9. Finansiering af 

præstegårdshave- 

renovering og plan for 

den fortsatte renovering 

Beslutningspunkt 

Se bilag 

Der mangler 10.000 til beplantning til efteråret, og der er et underskud 

på kr. 41. 250  pga. renovering af græsplænen 

Vi søger af 5% midlerne til de 41.250,- til græsplænen. Gunnar 

sender ansøgning. 

De 10.000,- til beplantning finder vi på budgettet i år. 

Rådet laver en plantningsplanog plejeplan for haven og over, hvad 

der fremover skal gøres. Der er sat penge af på budget 2013 til 

planter og træer i 2013, ligesom der også er sat 100 timer ekstra på til 

pasning af haven. 

 

 

10. Hejls kirkes renovering: 

Orientering og program 

for indvielsesdagen 5/8 

Se bilag 

Renovering: Astrid orienterer, døbefonten ordnes i denne uge (21.200,- 

exkl. moms er bevilliget), stabilisering af koret går i gang 

Tom gør rent – Gunnar undersøger med arkitekten hvad der skal 

gøres rent (især vedr. alteret) 

Indvielsen: Bente Larsen spiller til salmerne, Jenny køber brød, smør 
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og ost, vi har hallen fra lørdag middag (mht. borddækning mm.) 

Vi tales ved en uges tid før. 

11. Kurser Valgkursus d. 21/8: Inger, Gunnar og Bente deltager. Inger melder til.  

12. Aktivitetsudvalget Se sidst omsendte aktivitetskalender 

27/1 ’13: Nytårskoncert med Erik Grip Vejstrup 

 

13. Meddelelser: 

a. Formand 

 

 

 

 

 

 

b. Præst 

 

 

c. Kirkeværger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kontaktperson 

 

 

 

 

e. Kasserer 

 

 

f. Personale 

   repræsentant 

 

a. Formand 

Se postliste 

Brev sendt til Tyrstrup ang. betaling af præstesekretær 

Orientering angående altertavle og trappen i Vejstrup Kirke 

Styregruppemøde i næste uge: evaluering og diskussion om ligning for 

de små kirker 

 

b. Præst 

Intet  

 

cV. Kirkeværge, Vejstrup 

Se punkt a. 

 

cH. Kirkeværge, Hejls 

Tom går i gang med den nye urneafdeling. – Tom spørger Michael 

Kristiansen og Christian Krag mht til jord og priser på det. 

Goulnar spørger til en himmel og et forhøjet nodestativ til orglet – 

rådet ser den løsning Dalby har mht. orgelhimmel 

 

cT. Kirkeværge, Taps 

Møde på skolen med alle foreninger: Bente bragte 

menighedsrådsvalget op og opfordrede til at finde folk; orientering om 

at rådet havde gjort indsigelse mod kæmpevindmøller; vil gerne 

forsøge igen med fællesspisning og kirke først 

Eiler kan ikke hjælpe til friluftsgudstjenesten, Bente finder afløsere 

og kontakter graveren, og kontakter Finn angående højtaler og 

mikrofon 

Vicky står for at få ordnet legetøj/tegnegrej/bøger til børn i de tre 

kirker – køb at tre kurve, lidt tegnegrej mm. 

Buskene er ved at gå ud rundt om urnegravstederne og skal evt. 

udskiftes med Taks – Gunnar og Bente ser på bestemmelserne og 

vedtægterne 

 

d. Kontaktperson 

Annelise er i jobprøvning 

Husk evt. afskedarr. eller gave til Ellis afslutning 

 

 

e. Kasserer 

Intet 

 

f. Personalerepræsentant 

Intet 

 

14. Evt. Intet  

 

Referent 
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Underskrifter for godkendelse: 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Gunnar M. Krag   Ditte Freiesleben 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Inge Bunkenborg   Astrid Dinesen  

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Bente Juhl Therkelsen   Inger Straarup  

 

 

__________________________________ ____________________________________ 

Jenny Hagner    Sonja Andresen 

 

 

____________________________________ 

Vicky Pop Fredslund 
 

 

 

 

 


