Referat fra menighedsrådsmøde
onsdag den 22. januar 2020 kl. 18.30
Oksbøl sogn

1) Meddelelser fra formanden.
a) Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg den 14. maj 2020 kl. 19.00, sætter Birgitte i Sogne-Nyt.
b) Ingen Påskeudstilling i kirken.
c) Hegn fældet ved Præstegårdsvej.
d) Provstesyn 15. april kl. 9.00 i Oksbøl.
e) Formanden har været til 5 sogns møde.
f)

9. februar, Havnbjerg kirke, arrangement vedr. Genforeningen, v/Carl Fuglsang Damgaard.

g) 21.september, fællesmøde afholdes i Oksbøl.

2) Meddelelser fra Sognepræsterne.
a) Sophie-Lønne, på egne og familiens vegne:
Anmodning om tilladelse til at opføre drivhus (ca. 2x3 meter) i præstegårdshaven: OK
Anmodning om et ekstra myggenet til værelse i præstegården: OK
b) Ansættelse af vikar:
c) Skærtorsdags fællesspisning i Oksbøl sogn ( for at det kan nå at komme med i Sogne-Nyt ): Som
2019, Ole A. sætter annonce i Sogne-Nyt tilmelding til Anne Marie.
d) Kyndelmissegudstjenesten d. 29.01 kl. 19: Fakler op til kirken – kirkekaffe.
e) Feedback på biskoppens liturgi-visitats d. 11.01.20: Godt møde.

3) Meddelelser fra Kirkeværgen.
a) Algebehandling af kirken udvendig: Urban kommer med pris.
b) Dræning øst for kapellet: Urban giver pris.
c) Reparation af den store lysekrone: Hænges op 27.01.2020
d) Udskiftning af trådløse mikrofoner: Kommer 27.01.2020
e) Udskiftning af gelænder i tårn: Urban giver pris på 2 nye sektioner incl. montering.

f)

Arbejder som skal udføres i 2020: Dør konfirmandstue er bestilt – våbenhus og dele af kirken kalkes
– valm på mandskabsrum skiftes – vinduer males på præstegården – beskæring af lindetræer.

4) Meddelelser fra kontaktpersonen.
a) Rasmus og Jytte på kursus

5) Meddelelser fra kassereren.
a) 4 kvartals afslutning 2019. Der er et lille overskud: Vi skal holde budgetterne.
b) Ved næste møde 26. februar: Signe Voss vil komme og gennemgå Regnskab 2019:
c) Sogneudflugten 27. maj. Annoncering til Sognenyt: Deltagerpris 300 kr. pr. person.
d) Fra provstiet: Vedtægt for kirkeskole -samarbejdet. Kan vi godkende det? (fra DAPen):
Menighedsrådet godkendte vedtægt for kirke-skolesamarbejdet.
e) Opmaling af navne på mindesten (svar fra provstiet): Menighedsrådet besluttede at arbejdet
udføres, tidspunkt fastsættes senere.
f)

Maskinpuljemødet 30. januar kl. 8- 10: Jens deltager i mødet.

g) Bænke til kirkegården. 2 er kasseret. Birgitte har billeder + priser med: Coop Rosenbænk, Birgitte
får pris på bænkene.
h) Sogneforeningens film om vores sogn. Skal Oksbøl kirke være med?: Kirken er med i filmen. Birgitte
aftaler med Sogneforeningen.

6) Aktivitetsudvalget.
a) Genforeningen 6. juni starter med morgensang i kirken 9.30, 10.30 ved genforeningsstenen i
Oksbøl.
b) Oksbøl kirke skal holde koncert i 2020, det bliver i oktober eller november.
c) Sommerfest torsdag den 13. august i Oksbøl kl. 17.00
d) Onsdagsmøder: 5. februar – 4. marts, Stine – 1. april, C-J

6) Evt.

a) Næste møde 26. februar 2020
b) Deadline Sogne-Nyt 28. maj 2020

Med venlig hilsen
Claus-Jørn

