Referat fra menighedsrådsmødet
Torsdag d. 27.oktober 2016 kl 18.30
Oksbøl sogn
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Alle er mødt, Jytte Leest deltager som medarbejder.
1a) Ole Andersen kan deltage som frivillig i aktivitetsudvalgets møder
2) Velkomstgave til ny vikarpræst og afskedsgave til Jette: Oskar vil aftale med formand Per , at
Nordborg menighedsråd sørger for gaver og vi betaler halvdelen.
3a) Organiststillingen er opslået som en vikarstilling for 3 mdr med mulighed for forlængelse.
Fristen for ansøgning udløber d. 28.10., en fuldtidsstilling. Lis Dybsø og Per Østergaard fra
Nordborg, Jens og Birgitte fra Oksbøl deltager i ansættelsesudvalget.
3b) Der gennemgås et oplæg til forhandling med Jyttes fagforening. Dette er der enighed om at
sende videre. Jytte Leest deltager ikke i behandling af punktet. Forslaget er lavet i samarbejde med
Jakob Lysemose, provstiets personalekonsulent.
4a) Præstegårdsvej 4: vi drøfter emnet.
4b) Energimærkning af præstgården: Jens har bedt om tilbud fra 3 firmaer. Vælger det billigste
efter fristens udløb.
5a) Kvartalsrapporten for 3. kvartal godkendes.
5b) Budget 2017 godkendes: Oksbøl sogns menighedsråd, CVR-nr 20130318, budget 2017, endeligt
budget afleveret d. 10.10.2016 15.00.
5c) Sogneindsamling 12.3. 2017 for Folkekirkens Nødhjælp. Knud Risager og Birgitte vil gerne
organisere indsamlingen. Evt for begge sogne. Camilla vil spørge i Nordborg menighedsråd, om man
er interesseret i det.
5d) Kort orientering om bestyrelsesmøde på regnskabskontoret.
5e) Gavekort som honorargave accepteres ikke af revisorerne.
6) Udflugten til Sydfyn, Hillerslev kirke, Fåborg, middag på restaurant, besøg på museet i Fåborg,
kaffe samme sted. Datoen er 2. juni, fredag før pinse.
7) Jytte informerer om planer om plantning, gravsteder, der udløber m.m..Ønsker om indkøb er
bevilget. Der laves aftale om juletræ. Jytte informerer om en ny arbejdsmetode med granlægning.
Har lært det på kursus.
8) Valget bekendtgørelse: fra prædikestolen 1. søndag i advent, desuden i Sognenyt næste gang.
9) Næste møde 24. november med konstituering af det nye menighedsråd.
Møder i 2017: Torsdag d. 19.januar
Torsdag d. 16. februar
Fra marts holdes møderne på skift hos medlemmerne, stedet annonceres i Sognenyt.

