Referat
Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 20. april 2021
Oksbøl Kirke
•
•

Meddelelser fra sognepræsterne.
Coronarestriktionerne ændres fra i morgen. Nu må der synges m.m. i lighed med efteråret 2020. Vi
afventer.
2a) 2. pinsedag Fællesgudstjeneste for de 5 nordalsiske sogne. Vi drøfter lydanlæg. Ole sørger for
det. Der vil komme en udgift på det. Præsterne skal møde ½ time før til lydprøve.
Der laves sangark.
Kaffe og kage hvis det er muligt. Afgøres ved næste møde.
- 18. juli kl 14. Afskedsgudstjeneste for Henrik. Bagefter et glas asti + chokolade el lgn og en
gave til Henrik. Birgitte sørger for gaven.
- 19. august. Kort gudstjeneste og Sommerfest. Sophie-Lønne deltager
Sogneudflugt. Birgitte forsøger at booke udflugt til Fanø til 14. sept. Eller 7. sept.
•

Meddelelser fra kirkeværgen
3a) Vi gennemgår synsrapporten for i år med anslåede udgifter.
3b) Budget 2022 der er indhentes tilbud på:
a) Varmepumpe til opvarmning af præstegården: 243.000 (1)
b) Varmepumpe til konfirmandstuen: 27.500 (2)
c) Flagstang 20.000 (3)
d) Udvendig kalkning (1)
e) dør til giftrum 13.500 (1)
•

Meddelelser fra kontaktpersonen
4a) Afsked med tidligere kirkesanger
Vi forespørger PH om han har lyst til, at vi afholder et afskedsmøde enten med menighedsråd og
ansatte alene eller også med sognets beboere, som så annonceres i Sognenyt.
4b) Vi kan have sang i kirken fra på søndag. Ole kontakter Annette Lorenzen.
4c) Fællesansættelse med Nordborg overvejer vi hen over sommeren.
4d) Der er usikkerhed om hvordan plejehjemmets tjenester fordeles mellem organister og
kirkesangere. Vi foreslår at de 3 sognes kontaktpersoner tager sagen op. Ole vil tage sagen op.
•

Meddelelser fra kassereren
5a) 1. kvartalsrapport godkendes
5b) Budget 2022 udarbejdes i beg. af maj måned. Signe deltager i næste mrmøde og gennemgår
vores ønsker til Budget 2022.
•

Hjemmesiden: Det foreslås at organist Stine Møglich spørges om hun vil påtage sig

opgaven.
•
•

Evt
Næste møde 18. maj kl 11

