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Pedersen, Birthe Anna Thordrup 

Afbud: Finn Ernst, Judith Legarth, Lis Dybsø 

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL 
Punkt 1: Vores personale og MR tur den 28. august, blev 
den helt store oplevelse, måske allermest for os, der aldrig 
havde været de 3 steder, hvor der blev livligt og levende 
fortalt om de forskellige ting. Den medbragte kaffe/kage 
blev nydt i Hjortspingbådens fine lokaler. Dagen sluttede 
med pølser med alt godt tilbehør ad libitum og is, dertil Pers 
forfalskede vin. 

Godkendt 

Punkt 2: Vi har fået kalket, malet og hyggeliggjort 
dåbsværelset. Våbenhuset er blevet kalket og malet, og 
rummet og trappen op til pulpituret er kalket og malet. 

Der mangler stadig billeder på væggene i dåbsværelset, det 
kommer snart. 

Punkt 3: Nordskibet er blevet tørrenset og kalket 4 gange, 
maleriet af Jesus på nordvæggen er taget ned af 
konservator og Kirkeskibet Fregatten Jylland er blevet 
renset og poleret. Jesus billedet er nu klar til at blive opsat 
igen af konservator. 

Der må ikke komme vand på de tørrensede vægge.  



Punkt 4: Der er blevet bygget stillads i sydskibet og lavet 
inddækning fra selve kirken og ind til sideskibet. Carsten, 
konservator, er så småt gået i gang med de forskellige 
arbejder, men i første omgang er alt blevet fotograferet ned 
til mindste detalje.  

Afskærmningen til sydskibet skal males hvid, så den bliver 
mere neutral. Der skal være bedre belysning på 
prædikestolen så længe afskærmningen er der. 

Punkt 5: Efter fortvivlelsen har bundfældet sig hos mig, er 
jeg rejst mig igen efter afslaget fra de forskellige 
involverede i ur/klokkeværket, det ser nu ud til at vi har 
fundet den perfekte løsning, som kan fremvises i næste uge.  

Vi afventer accept fra Stiftet om igangsætning af reparation. 

Punkt 6: Kirkeorgelet er blevet stemt. Godkendt 
Punkt 7: Tirsdag den 8. september var Oksbøl og Nordborg 
Menighedsråd, samt personale inviteret til brunch i 
anledning af Sophie og Jeppes lille piges fødsel. 

Intet at bemærke. 

Punkt 8: Kirkens flagdage. I.A. Listen for flagdage præsenteres.  
Der skal flages hele dagen ved kirkelige handlinger, og det 
bliver taget ned når der manuelt ringes solen ned. 
Der flages på kirkelige flagdage og dronningens fødselsdag. 

Punkt 9: Kirkebil. B.M. Der henvises til flextrafik, og det skal omtales i næste 
kirkeblad. 

Punkt 10: Budgetsamråd. L.S. – P.Ø Økonomien for provstiet blev fremlagt. Frie midler er 
overskud på det tidligere års budget. Der lægges vægt på, at 
midlerne bruges i sognene, i stedet for at hobe sig op. Der 
er en maks. grænse på 200.000 kr. og min. grænse er -
10.000 kr. 
Jesus på slottet flyttes til juni 2021, så der overføres penge 
til det nye budget, det skal godkendes af sognene. Der 
arbejdes på, at det fremover bliver i juni måned.  



Punkt 11: 2. måneders ”kvartalsrapport”. L.D. Der er gennemgået 8 måneders kvartalsrapport og 
regnskab. Der er ubrugte midler grundet Covid 19. 

Punkt 12: Nyt fra præsterne. H.S.F. Der orienteres om, at juleaften bliver anderledes i år p.g.a. 
Covid 19. Der kan ikke være ret mange i kirken, så der skal 
lægges en plan for hvordan det skal forløbe. 
Der skal anskaffes to elektriske spritdispensere.  
Der laves sangark, som skal smides væk efter brug. 
For at begrænse antal kirkegængere i julen skal der laves en 
tilmelding til de enkelte gudstjenester juleaften. Der bliver 3 
gudstjenester den 24. december. 

Punkt 13: Hvilke arbejdsopgaver af de planlagte har vi 
penge til? L.D., P.Ø., B.M. 

Per tager sig af at kontakte Jakob vedr. forsatsvinduer i 
præstegården.  
Der skal beplantes bag søen i præstegårdshaven, med 
provstiets godkendelse. 

Punkt 14: Julefrokost sammen med Oksbøl, samt de 
nyvalgte til begge råd, fredag den 27.11.2020. A.L., P.Ø. 

Julefrokosten bliver afholdt i sognegården. 

Punkt 15: Ny støvsuger til kirketjener. Det er bevilliget. Inger sørger for at den bliver bestilt. 
Punkt 16: Dankort til personale. L.D., P.Ø., A.L. Det kan ikke blive bevilliget. 
Punkt 17: EVT. Mikrofonen skal anvendes ved arrangementer i 

Sognegården. Revisionsprotokollatet er godkendt. 
Punkt 18: Referat gennemgås og underskrives.  

Referent: Annette Lorenzen 


