Dagsorden til medarbejdermøde og menighedsrådsmøde
Onsdag d. 14.11. 2018 kl 17 og kl 18.30
Oksbøl kirke
Medarbejdermødet: (Dagsorden fra "Håndbøger" på DAPen)
Kirkens regnskab og budget
Planlagte gudstjenester og møder
Øvrige aktiviteter
Påtænkte bygge og isatndsættelsesarbejder
Lokalespørgsmål , inventar og maskinanskaffelser
Ferie- og fridagsplaner for præster og de ansatte
APV og status på handlingsplaner
Valg af medarbejderrepræsentant
Menighedsrådsmødet kl 18.30:
1) Vi skal konstituere os for det nye kirkeår
2) Meddelelser fra formanden
3) Meddelelser fra præsterne
3a) Kollektlister for det kommende år (plan til godkendelse)
3b) Særgudstjeneste med konfirmander 3. s. i advent
3c) Benævnelse af Oksbøl kirke i Kristelig Dagblads gudstjenesteliste og på sogn.dk
3d) Forslag om fælles hjemmeside for Nordborg-Oksbøl pastorat
3e) Børnehavegudstjeneste
3f) "Syng julen ind 13.12.
3g) Gudstjenesten 31.12
3h) Onsdagsmøder i det kommende år
4) Meddelelser fra kirkeværgen
4a) Præstetavlen
4b) Gravsteder på den gamle kirkegård, orientering, da vi holder et møde 13.11 kl 9
4c) Udviklingsplanen for kirkegården, orientering, da vi holder et møde 13.11 kl 9
Disse 2 ovennævnte sager skulle gerne godkendes i provstiet ved næste møde d. 27.11
Derfor mødes Jens, Karin, Anne Marie, Ole og Birgitte 13.11 og læser korrektur på Jens' forslag
til provstiet, så planerne kan indsendes til provstiet 13.11.
4d) Ajourføring af liste for udleverede nøgler til kirke, mandskabsrum, konfirmandstue
5) Meddelelser fra kontaktpersonen
6) Meddelelser fra kassereren.
6a) Orientering om Karins og Birgittes møde hos provsten 14.11 kl 8.30 om vores manglende
likviditet.
Situationen er :
1) Vores store udgift på ny vandledning på kirkegården (knap 100.000 kr) vil Forsikringsenheden
kun dække med 30.000 kr. Provstiet er ansøgt om restbeløbet via 5% midlerne. Håber vi får en
afklaring på dette efter deres møde d. 27.11. (Dette beløb er hævet på vores konto, men ikke

bogført. Det betyder, at vores underskud på driften er større end det fremgår af kvartalsrapporten i
øjeblikket. )
2) Rør til afledning af spildevand i skoven kom til at koste 46.000 kr. Provstiet er ansøgt om
dækning via 5% midlerne, men vi fik afslag. Denne udgift har givet underskud på driftsmidlerne
som vi kunne se det på sidste kvartalsrapport.
3) Vi fældede de 8 mest rådne lindetræer, udgift 30.000 kr og søgte dækning via 5% midlerne. Vi
fik beløbet, men skal betale det tilbage senest 1. maj. D.v.s. beløbet skal tages af driftsmidlerne i
Budget 2019
Hvordan klarer vi det?
Melder os ud af Landsforeningen for Menighedsråd? (besparelse ca 8.800 kr)
Melder os ud af vejkirkeordningen (besp. ca 2000 kr)
Egenbetaling på udflugten for de ældre i foråret? (besparelse 7-8.000 kr)
Sparer 50% af det beløb vi har til honorarer til onsdagsmøderne (7000 kr)
Deltagelsen i fælles julefrokost med Nordborg aflyses. Pris sidste år 3.500 kr)
Andre ideer?
6b) Det endelige Budget 2019 er udsendt fra regnskabskontoret. Vi skal meddele systemet, at vi har
godkendt det ved at skrive flg i vores referat fra dette møde:
Oksbøl Sognes menighedsråd, CVR nr 20130318, Budget 2019, Endelige budget afleveret d.
24.10.2018 kl 8.48
7) Godkendelse af provstiets pulje med fokus på kirkegårde.
Udgiften finansieres af provstiudvalgskassene. Beløb 1.500.000 kr.
Puljen skal hjælpe sognene med at få kirkegårdenes udviklingsplaner ført ud i praksis.
8) Aktivitetsudvalgets forslag for den kommende periode.
Herunder "Glimt i øret" d. 10 april kl 19.
9) Møder i 2019

