Referat fra menighedsrådsmødet
Torsdag d. 26. okt. 2017
Oksbøl menighedsråd.
………………………………………………………………………………………………………………….
1) Meddelelser fra formanden.
2) Meddelelser fra præsterne.
Hanne orienterer om møder i præstegården i foråret.
Inger Dethlefsen vil gerne udstille i Oksbøl kirke i påsken
”Karavanen” kommer 1. marts til konfirmanderne som oplæg til indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp d. 11.marts
. Der skal laves mad til ca. 35 personer i tidsrummet 17 - 20
2a) Hanne kan købe ritual og alterbog
2b) Udstilling af konfirmandernes kunstværker i juletiden
2c) Trompetist juleaften: pris 1500 kr. kan bestilles
2d) Kyndelmissegudstjeneste fredag 2.2. kl. 17 erstatter en søndagsgudstjeneste
2e) Snak om gudstjenesten efter en gudstjeneste. Senere planlægning, præsterne.
2f) Lys i stagerne ved bisættelser. Vi køber en bakke som kan stå under lysestagen.
3) Meddelelser fra kirkeværgen
Afgrænsning af slotsgrus i ”Det hvide bed”. Jens forsøger at finde nogle sten.
3a) John Perry viser os sine naturfotografier. Vi giver tilladelse til at John kan lave en udstilling af
fotografierne i våbenhuset. John vil lave en plade, som billederne kan hænges op på. Der er lys
indbygget i pladen.
4) Meddelelser fra kontaktpersonen
5) Referat fra mødet på regnskabskontoret d. 23.10.2017
Vi er enige om at vi går ind for forslaget: dobbeltsignering.
Vi er enige om, at vi må tilmeldes Business Premium i Sydbank
Jens, Anne Marie, Birgitte vil gerne gå over til aflønning efter idrætscirkulæret.
5a) Vi drøfter aktuel økonomi.
5b) Kvartalsrapporten underskrives
5c) Endeligt Budget 2018 er afleveret d. 5.10. 2017 kl. 10.19, Oksbøl Sogns menighedsråd, CVR
20130318.
6) Stiftsmagasinet + Minihåndbog: bestilles ikke
7) Aktivitetsudvalgets referat gennemgås. Ole og Birgitte bemyndiges til at vælge foredragsholder til
Det 3. onsdagsmøde.
8) Menighedsrådsmøder i 2018:
17. jan, 7. febr. 7 marts ? (ændres måske), 4. april, 16. maj, 20. juni.
9) Næste møde: torsdag d. 30. nov. Med konstituering. Mødet starter i kirken.
10) Oprydning i præstegårdsskoven: gennemgang af skoven 5. eller 12. januar, eftermiddag.
11) Evt. Julehjælp drøftes.

