Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 03. april 2019 kl. 18.30
Oksbøl sogn
mødet foregår i konfirmandstuen.

1) Meddelelser fra formanden.
a) Vagtplan til påskeudstilling. Torsdag - Karin, Langfredag – Anne Marie, Lørdag - Jens,
Påskedag Birgitte, 2. Påskedag- Ole A.
b) Spisning Skærtorsdag, 25 personer tilmeldt pt. Anne Marie bestiller maden. Vand 5 kr. øl
10 kr. vin pr. glas 10 kr.
c) Urban, har set fluenet ved Karin, ide til præstegården. Urban tager mål.
d) Danske sømandskirker i udlandet, betalt.

2) Meddelelser fra Sognepræsterne.
a) Deltagelse til Lions Club: 2500 kr. i julehjælp. Menighedsrådet kan indstille trængende
familier til en sommerferie.
b) Det forestående konfirmandtræf med pilgrimsvandring d. 6.april kl. 11.00: Alle
konfirmander fra Oksbøl og Nordborg vandrer efter en lille morgenandagt i Oksbøl kirke kl.
11.00
c) Belysning på alterbordet, talte vi om ved syn: vi tager pkt. under kirkeværgen
d) Div. Info: Ny vinflaske til nadversæt, Heidi undersøger om der kan købes en ny - Der starter
demens salmesang op på Tangshave.

3) Meddelelser fra kirkeværgen.
a) Prioritering af vedligeholdsopgaver: Der blev udarbejdet en plan for kommende
reparations opgaver.
b) Myggenet til vinduer i præstegården: Får en pris ved Urban Jensen.
c) Tilbud på lys til P-pladsen nord for kirken samt placering af lamperne: Nis Dreyer’s tilbud
33.500 incl. moms. 10.000 kr billigere end først angivet. Birgitte undersøger om det
overskydende må bruges til kalkning.
d) Indhentning af tilbud på maling af vinduer – udvendig - i præstegården: Maler Jørgen
Petersen og Jan Rasmussen.
e) Batteridrevet hækklipper: Den sættes på til 2020.
f) Lampe til alteret: Jens / Heidi er ved at undersøge hvad der findes, noget lignende som det
i Havnbjerg kirke.
g) Fjernelse af græs/jord på P-pladsen nord for kirken: Urban bestilles.
h) P. plads sagen, ved skoven er sendt til høring i Stiftet.

4) Meddelelser fra kontaktpersonen.
a)
5) Meddelelser fra kassereren.

a) Aktuel økonomi, 1. Kvartalsrapport: Økonomien ser godt pt. Kvartalsrapport skal
underskrives, på nyt møde.
b) Budget 2020: Kort ref. fra Fyraftens- budget 2020-møde i Ulkebøl 2.4: Birgitte gav et
referat fra mødet.
c) Ønsker mr at være med til dette punkt hele vejen igennem (v/ mrmødet 22.5.), tager
mindst 1 time, eller skal 2 af os lave oplægget sammen med Signe fra regnskabskontoret?:
Karin, Birgitte og Claus-Jørn tager mødet.

6) Navn til den nye sti i skoven.
a) Der er 11 som har sendt forslag ind til stiens navn. Vinder, E’ Slyngsti -Uffe Lind Jensen.

7) Orientering om nedrivningsmulighed- hvis der er noget nyt. Intet nyt.

8) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
a) Skal vi fortsætte med dette? Resultatet er meget faldende år for år. I år godt 4000 kr. kun
½ delen af sidste år: Vi stopper med det.

9) Aktivitetsudvalget.
a)
b)
c)
d)

Glimt i øret: Alt på plads.
Lammespisning: Se pkt. 1 b.
Udflugt: Turen er fuldt booket ud 49 deltagere. 3 er på venteliste.
Sommerkoncert: Torsdag den 27. juni i Oksbøl kirke.

10) Evt.
a)
b)
c)
d)
e)

Næste menighedsrådsmøde: 22. maj + personale.
Bilag 5 møde, budget 2020, Jens og Birgitte. Aftaler møde dato.
Møde med Signe, Birgitte finder dato.
Sogne-Nyt deadline 7. maj.
Karin kontakter formanden i Nordborg, om dato til et fælles menighedsrådsmøde.

