
Referat fra menighedsrådsmødet 
Onsdag den 16.maj kl. 16 

Oksbøl sogn  
mødet blev afholdt i konfirmandstuen. 

 
Afbud fra Hanne Lund. 

 
1) Gennemgang og godkendelse af Budget 2019 v/ Odin og Signe fra regnskabskontoret. 

a) lønudgifter for ansatte, samt foredragsholdere, solister 2019, blev gennemgået. 
b) Budget for 2019 blev gennemgået – Der blev foretaget budget ændringer for at opnå de 

ønskede besparelser på budgettet for 2019.  Oksbøl kirkes 2019 budget sagsnr: 
20130318 er afleveret den 16. maj 2018 kl. 18.24 og godkendt. 

 
2) Meddelelser fra formanden. 

a) Indlæg til sogne-Nyt vedr. Hanne Lunds afsked. 
b) BIF 75 års jubilæum, menighedsrådet sender en hilsen ( Anne Marie sørger for det ) 

 
3) Meddelelser fra Sognepræsterne. 

a) Heidi: Information om gudstjenester mm. i ferie- & vakanceperioden: Ferieperioden er 
dækket ind og der er lavet en plan for vakanceperioden. 

b) Den nye databeskyttelseslov: Der er info på DAPen. 
 
4) Meddelelser fra kirkeværgen. 

a) Udviklingsplanen for Oksbøl kirkegård. Se svar fra provstiet på DAPen: Afventer svar fra 
provsten, vedr. tegning over området nord for kirken. Kirkeværgen sætter i værk når der er 
et svar. Plan for begravelsesformer tages op efter sommerferien. 

b) Lindetræerne på kirkegårdsdiget. Se svar fra provstiet på DAPen: Der skal indsendes billeder 
af kirkegården efter de 7 rådne lindetræerne er fældet. Der er indhentet tilbud på fældning 
af de resterende lindetræer. Der sendes en beskrivelse af arbejdet til provstiet. 

c) Spotlights i loftet i skibet foran korbuen: Der er indhentet tilbud på 6 stk. spots. Nis Dreyer 
laver en prøveopsætning. 

d) Lys på parkeringspladsen nord for kirken: Der er indhentet tilbud på lys på p pladsen nord 
for kirken. 

e) Renovering af herretoilettet i kapellet: Urban Jensen har oplyst en pris på en renovering. 
f) ”Græstørv” på P-pladse nord for kirken: Græsset bør skrabes af, for at undgå at det bliver 

pløret. 
g) LED pærer i ringkronen i koret: Efter sommerferien kan der evt. sættes LED pærer i 

ringkronen. 
h) Der er borebiller i bjælkerne i kirken og i bænkene i kirken, Rentokil har sendt tilbud. 

 
 
5) Meddelelser fra kontaktpersonen. 

a) Stine, uddannelse og kørsel: Menighedsrådet betaler halvdelen af uddannelsen og kørsel. 
b) Jytte skal på staudekursus i uge 35. 

 
6) Meddelelser fra kassereren. 



a) Godkendelse af 1. kvartalsrapport: Menighedsrådet godkendte 1. kvatalsrapport den 16. 
maj 2018.  

b) Fordeling af udgifter med Nordborg til organist. Vi har aftalt lønudgifter. Oksbøl betaler 
10/37. Øvrige udgifter: kursus, kørsel, nodeindkøb m.m. fordeles med ½ til hver 
menighedsråd?: Menighedsrådet godkendte denne ordning. 

c) Aktuel økonomi: Kassereren orienterede om den aktuelle økonomi. 
d) Forsikringsenheden: Kassereren orienterede. 
e) Bevilling af lån på 30.000 fra provstiet for fældningen af de første lindetræer. 
f) Provstiet vedr. udgifter til uventede præsteansættelser: Har modtaget regning på 

stillingsannoncen. 
g) Persondataloven. Kort orientering: Alle skal i menighedsrådet føres ind i DAP systemet, 

kasserer har gjort dette. 
 
 
7)  Aktivitetsudvalgets forslag til sogneaktiviteter i efteråret. 

a) 23. maj kirkestafet i Nordborg – 25. maj sogneudflugt – 26. maj Sønderjydsk pigekor – 5. 
juni Grundlovsmøde på Fjordvang – Høstgudtjeneste 23. september – John Perry viser 
billeder – Jørgen Buch, afslutningen af 1. verdenskrig – Trine Schøler-Eriksen fortæller om 
hendes ophold i Østen. 

b) Næste møde i aktivitetsudvalget 8. august. 
 
8) Evt.  

a) Stine har lavet facebook side Oksbøl – Nordborg kirke, billeder og tekst kan sendes til Heidi 
eller Stine, så lægger de dem op. 

b) Der købes en ny højtryksrenser til kirkegården. 
c) Nøgler: Formanden fik udleveret nøgler. 

 
9) Næste møde: 21. juni 2018 kl. 18.30 
 
 
Med venlig hilsen 
Claus-Jørn 


