
Referat fra menighedsrådsmøde  
Torsdag den 28. november kl. 19.00 

Oksbøl sogn  
 
 
 

  
1) Menighedsrådet konstituerer sig. 
 

a) Formand: Karin Bonde Eriksen 
b) Næstformand: Claus-Jørn Hjelm 
c) Kasserer: Birgitte Romme 
d) Sekretær: Claus-Jørn Hjelm 
e) Kontaktperson: Anne Marie Hansen 
f) Kirkeværge: Jens Lynggaard-Jørgensen 
g) Byggesagkyndig: Murermester Urban Jensen 
h) Underskriftsberettiget: Anne Marie Hansen og Karin Bonde Eriksen 

 
2) Meddelelser fra formanden. 
 

a) Der er sendt blomster til mærkedage. 
b) Sogne-Nyt, flere fejl i datoer.  
c) Der holdes julehjælpsmøde 

 
 
3) Meddelelser fra Sognepræsterne. 
 

a) Indkøb af ”Gudstjenestens bønner I og II”: Der købes et sæt. 
b) Nytår: indkøb af bobler og kage: Anne Marie handler ind. 
c) Biskoppens stormøde i Sønderborg provsti i januar: lørdag den 11. januar. Hvem deltager fra 

MR?: Sofie-Lønne – Heidi – Karin - Jens og Birgitte, invitation ligger på Dap’en, Heidi melder 
til. 

d) Præsterne er informeret af Biskoppen om hvordan de skal forholde sig i tilfælde af 
messefald og på ferielukkedage. Informere på opslag ved kirken, hvis der henvises til andre 
kirker.  

 
 
4) Meddelelser fra Kirkeværgen. 
 

a) Tilbud på trådløse mikrofon systemer i kirken: Jens har haft fat i 3 firmaer vedr. de 
frekvenser som teleslyngen sender på. Har modtaget 3 tilbud. Mikrofoner bestilles ved 
kontorSyd. 

b) Tilbud på AV-løsninger i konfirmandstuen: Tages med på budget, tilbud fra KontorSyd. 
c) Der er plantet nye lindetræer. 
d) Tyverisikring af inventar, Jens mærker. 
e) Der sættes LED pærer i ringkronen i koret. 

 



 
 
 
5) Meddelelser fra kontaktpersonen. 
 

a) Bonus: Kirkegårdspersonalet får en bonus. 
 
 
6) Meddelelser fra kassereren. 
 

a) Aktuel økonomi: Kassereren orienterede om den aktuelle økonomi og det ser godt ud pt. 

Kasserer køber ny bærbar pc. 

b) Sogneudflugten 2020. Skal det være Esbjerg og Fanø?: Onsdag den 27. maj. Birgitte bestiller 

bus og frokost. 

 
7) Evt. 
 

a) Kommende møde: 22. januar – 26. februar – 26. marts - 22. april - 28. maj - 24. juni  
b) 28. januar 2020 deadline Sogne-Nyt. 

 
 
 


