
Menighedsrådsmøde 

14. november 2018 

Oksbøl sogn 

1) Vi konstituerer os. Alle poster uændrede. 

 

2) Meddelelser fra formanden 

Orientering om de 4 sognes samarbejdsaftale vedrørende arbejde på kirkegårdene 

Fra 24. okt. 2018. Underskrevet af Havnbjerg, Svenstrup, Egen og Oksbøl. 

 

3)  Meddelelser fra præsterne 

3a) Kollektlisten for det nye kirkeår godkendes 

3b) 3. sø i advent speciel gudstj.  kl 14 med konfirmanderne 

3c) Vi forsøger at ændre Oksbøl kirkes navn på sogn.dk, så navnet Vor Frue fjernes 

3d) Fælles hjemmeside? 

3e) Børnehavegudstjeneste, vil foregå i børnehaven i år 

3f) Syng julen ind med Lucia piger d. 13.12. 

3g) Anne Marie køber boblevand + kransekage til nytårsaften 

3h) Orientering om aftenarr. og onsdagsmøder. 

 

4) Meddelelser fra kirkeværgen 

4a) Præstetavlen er færdig. Meget smukt arbejde. Vi afventer nu provstiets og stiftets godkendelse. 

4b) Orientering om gravsteder på den gamle kirkegård. Er indsendt til provstiet til godkendelse. 

4c) Udviklingsplanen for kirkegården med planlægning af urnegravsteder i fællesanlæg. Er indsendt 

til provstiet til godkendelse. 

4d) Liste over nøgle ajourføres 

4e) Forespørgsel om påskeudstilling. Vi skal finde en kunstner. Ole finder forslag til en kunstner. 

 

5) Kontaktpersonen, meddelelser 

6) Kassereren: orientering om møde i provstiet. Vi afventer svar på vores ansøgning om dækning via 

5% midlerne vedr. brud på vandrør. 

Vi drøfter besparelser i starten af 2019 på Budget 2019, da vi skal betale 30 000 kr tilbage til 

provstiet. 

I 2019 melder vi os ud af Landsforeningen af menighedsråd, besp. 8.800 kr 

Ligeså Vejkirkeordningen, besp. 2000 kr. 

Julefrokosten sammen med Nordborg: Karin melder nogle deltagere til. 

7) Det endelige Budget 2019 er godkendt: 

Oksbøl Sogns Menighedsråd, CVR nr 20130318, Budget 2019, endelige budget afleveret d. 

24.10.2018 kl 8.48. 

8) Vi godkender provstiets pulje med fokus på kirkegårde. 

9) Aktivitetsudvalget har en aftale med ”Glimt i øret” d. 10. april kl 19. pris 3000 kr. 

10) Møder i 2019:  

23. januar 2019 

27. febr. + syn 

27. marts 



24. april 

22.maj + medarbejdere 

26. juni 

28. august 

 

11) Evt: Teleslyngen virker ikke. Jens ringer til firmaet.  


