Referat fra menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 27.8. 2019
Oksbøl Kirke
Afbud fra Claus-Jørn Hjelm.
Sophie-Lønne deltager kun i første del af mødet.
1) Forslag til beplantning i præstegårdshaven fremlægges af Sophie-Lønne og Jeppe.
Beplantningen skal afskærme mod Præstegårdsstien. Planen godkendes. J+ S.L vil selv indkøbe
planterne og selv sørge for plantningen. Budget for planterne: ca 3600 kr, som godkendes.
2) Meddelelser fra formanden.
2a) Vi gennemgår de planer, der er lagt for høstgudstjenesten sammen med landmændene. Karin
sørger for at modtage betaling for spisning bagefter på Oksbøl Friskole og aflevere dem til Birgitte
efter weekenden. Ansatte skal ikke betale for spisningen.
2b) Blomsterhilsener til 80, 90 og 100 års dage fortsætter med midler fra indsamling i kirken
”Formål i sognet”. Vi sletter hilsener ved 85 og 95 år.
2c) Kort referat fra ”De 5 sognes samarbejdsmøde”. Mødet foregik i Havnbjerg Sognehus, og der
var deltagelse fra alle 5 sogne. Bla.a. drøftedes det fælles arrangement ” Den kirkelige genforening”
som finder sted i Nordborg Sognegård onsdag d. 25. marts 2020.
3) Meddelelser fra præsterne:
Heidi har indskrivning af Oksbøl Friskoles konfirmander efter gudstjenesten 1.9. kl 14.
Der er kaffe, kage, saft i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Anne Marie og Birgitte bager kager. Indkøb af saft: Birgitte. Vi mødes kl 13.30 og laver kaffe m.m..
Konfirmandholdet bliver undervist torsdage fra 14.30 – ca 16.15.
4) Meddelelser fra kontaktpersonen
Jytte og Rasmus søger om till. Til at deltage i studietur med kolleger i arbejdstiden. Dette bevilges.
Vi har fået 2 nye praktikanter i de kommende 13 uger.
5) Meddelelser fra kirkeværgen.
5a) Vi gennemgår provstens notat vedrørende mødet om kirkegårdens udviklingsplan .
5b) Jens: forslag til indretning af afd.A, så vi får plads til både kistegravpladser, urnegravpladser og
”fællesanlæg med græs med en mindre sten” til både kistebegravelser og urnebegravelser. Denne
plan godkendes.
5c) Rettelser til kirkegårdsvedtægten gennemgås. Denne er allerede indsendt til godkendelse i
provstiet, men ikke behandlet endnu . Der er tale om små justeringer. Birgitte kontakter
provstikontoret for at få den rettede udgave behandlet ved næste møde i provstiet.
Hvordan kommer vi i gang?
Jens aftaler med Jytte, hvordan vi starter arbejdet med omlægning af afd. A
Vigtigt at få etableret 1) rækken med almindelige urnegravsteder
2) Kistegravpladser i fællesanlæg med græs og mindre sten
3) Urnegravpladser i fællesanlæg Desuden skal der udskiftes hække ved eksisterende gravsteder, der hvor det ikke er sket endnu.

Nye numre til gravstederne er vigtigt, dette er i gang.
Brev til gravstedsfæsterne om det nye nummer er også vigtigt.
Der er økonomiske midler til indkøb af hækplanter. Jytte er i kontakt med provstens
kirkegårdskonsulent vedrørende hækplanterne.
5d ) Belysning på parkeringspladsen ved dammen vil blive etableret inden længe. Til dette arbejde
har vi anlægsmidler.
5e) Der er observeret en udendørs revne i væggen på tårnet, + små revner inde i kirken i nærheden
af koret. Jens vil undersøge, om det er muligt at få en konsulent til at komme og vurdere disse
revner.
6) Økonomi: Kvartalsrapporten underskrives
7) Aktivitetsudvalget:
Onsdagsmøde 4. sept.: Anne Marie bager kage. Vi dækker borde kl 13.
8) Næste møde: 25. sept. kl 18.30. S-L. sørger for forplejning
9) Evt: Oksbøl Friskoles leder har rund fødselsdag. Karin og Heidi vil deltage i receptionen. Heidi sørger
for en gave.

Referent
Birgitte Romme

