Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 25. september kl. 18.30
Oksbøl sogn

1) Meddelelser fra formanden.
a) Der har været Landemodemøde i Haderslev Stift. Karin Anne Marie deltog.
b) Budgetmøde Karin og Birgitte har deltaget. Det var et positivt møde. Kirkeskatten
fastholdes i Sønderborg kommune.
c) Politi møde, vedr. indbrudssikring og mærkning af maskiner og inventar.
d) 11. januar kommer biskoppen.

2) Meddelelser fra Sognepræsterne.
a) Folkekirke-kursus for Jytte & Rasmus. Torsdag 7. november er en mulighed: Sophie-Lønne
melder dem til.
b) Konfirmander & opvarmning af lokaler: Hold er startet op. Der skal søges midler til
opvarmning af kirken.
c) Kirkekaffe-tidspunkt: Tidspunkt flyttes ikke.
d) Forslag: Årlig eller halvårlig kirkefrokost efter en 11-gudstjeneste: Ikke et behov.
e) Til diskussion: Temagudstjenester: Evt. Kyndelmisse gudstjeneste.
f) Evt. andet fra Sophie-Lønne: ----

3) Aktiviteter
a) Høstgudstjenesten: Pt. 55 tilmeldt til spisning.
b) Sangaften + suppe (10. oktober): Gospielkor får suppe. Heidi laver suppe. Drikkevarer
Birgitte.

4) Meddelelser fra Kirkeværgen
a) Besøg af Kgl. Bygningsinspektør torsdag d.3.oktober kl.14.25 – 15.10: Karin tager med til
mødet.
b) Skitser af hvordan vi forestiller os de forskellige gravstedsformer: Sofie-Lønne laver
tegninger efter aftale med Jens.

c) Overslag på malerarbejde på mindetavle: Jørgen Petersen Stakkelhøj 18.125 incl. moms kr.
Guldpasta. Birgitte kontakter provstiet for at høre om vi kan få tilladelse til at udføre
arbejdet.
d) Hvordan defineres et familiegravsted: Henviser til kirkegårdsvedtægten.
e) Hvilke kistegravsteder / urnegravsteder i afsnittene C – D – E – F og G må forlænges: Alle
gravsteder kan fornyes. Men der kan kun købes nye i afsnit E og G.
f) Opdatering af skema over udleverede nøgler til menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved
kirken: Menighedsrådsmedlemmer kvitterede for udleverede nøgler.
g) Lys på p plads bag kirken er etableret.
h) Nye lindetræer plantes sidst i oktober.

5) Meddelelser fra kontaktpersonen.
a) Praktikant stoppet kirkegården.

6) Meddelelser fra kassereren.
a) Aktuel økonomi: Den aktuelle økonomi ser pt. godt ud.
b) Revisionsprotokollatet er modtaget. Skal godkendes/underskrives af formanden: Alle
underskrev revisionsprotokollat.

7) Evt.
a) Næste møde: 31. oktober kl. 18.30
b) Anne Marie bager til møde.
c) Orgelet skal renses, Stine får et overslag på arbejdet.

Med venlig hilsen
Claus-Jørn

