Menighedsrådsmøde
25.august 2016 kl 18.30
Oksbøl Sogn
Deltagere: Menighedsrådet, incl. Jette (første del af mødet) og Camilla, desuden Claus Jørn Hjælm
!) Claus Jørn Hjælm: præsentation af vores hjemmeside. Der er foretaget flere forbedringer og tilføjelser til
den oprindelige startudgave. Claus Jørn laver den løbende opdatering af hjemmesiden.
Vi vedtager at give Claus Jørn det samme beløb for sit arbejde, som Martin Høite fik.
2) Meddelelser fra formanden.
2a) møde d. 31.8 som planlagt
2b) Camilla deltager i mødet sammen med Birgitte
2c) Landemode: Karin og Birgitte deltager. Evt følges med Nordborg menighedsråd. Spisning på Harmonien
bagefter.
2d) Afskedsreception for Ole Andersen. Sandwich, øl og vand serveres i konfirmandstuen. Aftale om gaver.
2e) Aktivitetsudvalget.
Forslag: 18 eller 11. Juni: Alberte Winding, 25.000-. Entré 150 kr denne gang. Camilla laver aftale.
Oskar vil forsøge at få Fangekoret fra Vridsløselille i 2018
2f) Ekstra punkt:
Algefjernelse og rensning på kirkens tag og kapellets tag: Urban vil rense og fjerne alger kirkens nordside
for 17.500 incl. moms, Oskar renser + algefjerner kapellets tag gratis
3) Meddelelser fra sognepræsterne.
Behov for et headset til hver af de to præster+ et ekstra. Jens sørger for det.
Camilla ønsker et stativ/plade til brug ved bryllupper foran brudeparret. Jens vil se på det stativ de har i
Havnbjerg.
4) Meddelelser fra kontaktpersonen
4a) Organiststillingen. Vi undersøger mulighederne for at få ansat en vikar i samarbejde med Nordborg med
mulighed for fastansættelse.
5) Meddelelser fra kirkeværgen
6a) Kvartalsrapporten godkendes og underskrives
6b) Allehelgensgudstjenesten. Vi bliver enige om at tilbyde Sebastian, som spiller harpe ved gudstjenesten
2000 kr som honorar for harpespillet + vikartakst for gudstjenesten.
6c) Alberte Winding se under punkt 2e.
7) Valgbestyrelsen: Urban, Oskar og Birgitte. Vi drøfter orienteringsmødet og opstillingsmødet d. 13.9.

8) Indsyngning i kapel. Proceduren er, at vores graver kontaktes ved dødsfald og der aftales indsyngning
helst inden kl 18. Jens kontakter bedemændene + Jytte og Rasmus.
9) Påskeudstillingen, Oksbøl kirke deltage med Melsenes Laux 4 malerier?: Jens har fundet ud af, hvordan
de kan hænges op og har talt med Inger Dethlefsen. Der er møde i september. Camilla vil gerne deltage i
planlægningsmødet.
10) Næste møde: 29.sept.

