
Referat fra menighedsrådsmøde og medarbejdermøde 
onsdag den 22. maj 2019 kl. 16.00 

Oksbøl sogn  
Sted: konfirmandstuen. 

  
 
Kl. 16-17 medarbejdermøde. Deltagere, Jytte, Rasmus. Afbud fra Sophie-Lønne, Stine, Peter og 
Heidi kommer senere. 
 

a) Formanden takkede for det arbejde de ansattes udfører. 
b) Kontaktperson, der skal udarbejdes en medarbejder-håndbog – der kommer ny ferielov – 

Bedemænd skal have adgang til kapellet via en nøgleboks som monteres i redskabsrum –  
c) Jytte og Rasmus, ønsker at deltage i det årlige sommermøde den 12. juni – 

Grandækningskursus på Nordborg og Oksbøl kirkegård uge 43, 528 kr. pr deltager – Fået 
katafalk fra Nordborg kirke – Sikkerhedskroge på 2 vinduer i kirke og 1 vindue våbenhus – 
Birgitte orienterede lidt om økonomien – Kirkeværgen, 3 ugers gennemgang af 
gravstederne – Datablade på produkter. 

 
 
Kl. 17 Signe fra regnskabskontoret: Kort gennemgang og godkendelse af Budget 2020. 
 

a) Oksbøl menighedsråd godkendte budgettet. Oksbøl sogns menighedsråds CVR-nr. 
20130318, buget 2020, bidrag budget afleveret den 22.05.2019 17:49 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde 
 
1) Meddelelser fra formanden. 
 

a) Orientering: God sogneudflugt – Budgetmøde 2021 bliver i Sønderborg i arbejdstiden – 
Faner i kirken, vi har en fanefod i kirken – Kirkerne kan låne kapel ved hinanden, ved 
mange dødsfald – Blomster til fødselsdage, der er mange pt. – Indbydelse til Jesus på 
slottet – Jens er med i aktivitetsudvalg frem til 31.12.2019 – Menighedsrådet har modtaget 
nogle meget gamle breve, der omhandler Oksbøl kirke -  

 
 
2) Meddelelser fra Sognepræsterne ( Heidi ). 
 

a) Orientering: 2. pinsedag friluftsgudstjeneste i Nørreskoven – Stiftsdag i 2020 februar / 
marts, Heidi skal være med i planlægningen –  

b) Fælles Genforeningsarrangement 2020, Kirken og Sogneforeningen – Påskens 
gudstjenester bedre besøgt i år – Påskeudstilling ikke nok besøgt i forhold det store arbejde 
– Glimt i øret koncert kunne godt have været bedre besøgt – Onsdags møder planlagt – 
sangaften 10. oktober – Lys og pladsforhold foran koret -  

 
3) Meddelelser fra kirkeværgen. 
 



a) Orientering: Belysning på alterbord, Birgitte har fundet lampe – P plads bag kirken er 
blevet gravet af og der sås nyt græs – Der sættes fluenet i vinduerne i præstegården inden 
Kr. Himmelfartsdag. 

b) Plantning af gennemgående hække i nyt område: Der plantes gennemgående takshække i 
det nye gravstedsområder, gravstedsfæstere orienteres. 

 
 
4) Meddelelser fra kontaktpersonen. 
 

a) Guld på skrift på mindetavlen, Jørgen Petersen Stakkelhøj kan give pris, så det kan komme 
med på budget 2021. Jens får et tilbud. 

 
 
5) Meddelelser fra kassereren. 
 

a) Stillingtagen til 2 tilbud på maleropgave på præstegården i 2020: Tilbud fra Jørgen 
Petersen, Stakkelhøj godkendt af menighedsrådet. 

b) Stillingtagen til 2 tilbud på eldrevet hækklipper til 2020: Tilbud fra Ulkebøl plæneklipper 
service godkendt af menighedsrådet. 

c) Lån fra provstiet på godt 80.000 kr. tilbagebetales nu. 
d) Menighedsrådet Godkendte referatet fra sogneudflugten. ( Toilet i GF bus defekt ) 

 
 
6) Indvielse af sti 9. juni Pinsedag. 
 

a) Opsætning af skilte: Der skal graves pæle i 4 stk. a´180 cm, Jens monterer skilte.   
b) Hvem siger et par ord: Formanden siger lidt ved indvielsen. 
c) Gave til vinder af konkurrencen: Birgitte køber en flaske solbærrom og kransekager. 

 
7) Evt. 
 

a) Evt. søge om at anlægge skovkirkegård på et tidspunkt. 
b) Opsætte en bænk halvejs på stien i præstegårdsskoven. 
c) Næste møde: 26. juni kl. 18.30 

 
 
Med venlig hilsen 
Claus-Jørn 


