Menighedsrådsmøde
Oksbøl sogn
Torsdag d. 30.11.2017 kl. 18.30

Mødet starter i kirken. Alle er mødt.
1) Konstituering af menighedsrådet. Alle genvælges.
Oskar foreslår at næstformanden Karin går ind i aktivitetsudvalget i stedet for Oskar.
2) Meddelelser fra formanden
2a) Midler til ekstra musik.
De 9750 kr. er til koncerter.
11.000 kr. afsættes til musik ved gudstjenesterne.
3a) Heidi vil gerne give børnene lidt spiseligt d. 6.12. (Dagplejer + Lilleskovens børnehave)
Jytte hjælper.
Fastelavnsgudstjenesten 11.2. kl. 11. Menighedsrådet vil hjælpe ved gudstjenesten og tøndeslagningen.
3b) Hvem er vi kirke for? Heidi opridser forskellige grupper i Oksbøl sogn.
3c) Hanne:
1.søndag i advent. Kaffe bagefter i kirken + småkager. Birgitte ordner det.
3.søndag i advent: Kaffe og julekage til korene og kirkegængerne. Birgitte ordner det.
31.12: Kransekage og champagne nytårsaften: Anne Marie ordner det.
4) Meddelelser fra kirkeværgen.
4a) Gennemgang af elforbruget. Vi vil forsøge at begrænse brugen af kirken til konfirmandundervisning i de
kolde måneder pga. elforbruget.
4b) Udviklingsplanen for kirkegården. Vi mangler plads til urne-plænebegravelser, ligeså
kisteplænebegravelser. Vi vil få landinspektørkontoret til at indtegne urne og kisteplænebegravelsespladser på nordsiden af kirken. Jens spørger til prisen først.
4c) Lindetræerne omkring kirken. Vi har 42 træer. Der er råd i 6 af træerne. Der er enighed om, at vi skal
fælde dem alle. Vi sender ansøgning til provstiet om fældningen, fræsning af rødderne, plantning af nye
lindetræer. Vi skal have 2 tilbud, fra Verner Østergård og Jes Iversen. Fræsningen og plantning af nye træer:
tilbud fra Hans Henrik Hjelm og Bjarne Bladt.
4d) Vi gennemgår ”Aftale vedr. Nordborg menighedsråds brug af Oksbøl kirke i perioden fra 29. jan. til 16.
marts 2018”. Aftalen laves i forbindelse med at Nordborg kirke lukkes pga. installering af nyt varmesystem.
4e) Naturstyrelsen har sendt et forslag til anlæggelse af parkeringsplads i forbindelse med
præstegårdsskoven og det ny skovrejsningsprojekt. Planen sendes til godkendelse i provstiet. Jens ordner
det.
5) Meddelelser fra kontaktpersonen

Vi skal have udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de 5 nordalsiske sogne.
Der er samarbejdsmøde for de 5 nordalsiske sogne onsdag d. 31.jan.
6a) Oksbøl dækker underskuddet på 408,80 kr.
6b) Vi søger provstiet om tilladelse til at finansiere stien gennem skoven + præstetavlen af kirke-og
præsteembedskapitalen ved stiftet.
6c) Vi gennemgår aktuel økonomi
7) Næste møde 17. januar kl. 18.30
8) Evt. : Vi vedtager at bestille 30 ekstra Sognenyt som skal fordeles mellem Nordborg kirke og Nordborg
plejehjem. Birgitte bestiller.

