Referat
Menighedsrådsmødet d. 17. jan. 2018
Oksbøl sogn
1) Meddelelser fra formanden
2a) Hanne: 18.2 Karin, Anne Marie, Jens, Oskar hjælper med maden til konfirmandstuen
2b) Hanne: 1.3. Karin og Anne Marie laver gryderet, Hanne laver ris ved Karavanebesøget.
2c) indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Birgitte er ansvarlig. Kontakter konfirmanderne i Nordborg og
i Oksbøl. Enkelte voksne har meldt sig.
2d) Hanne. Pilgrimsvandring 17. marts. Konfirmandforældrene opfordres til at bage boller til starten i
Oksbøl konfirmandstue.
2e) Skærtorsdag: tidspunkt for gudstjenesten er kl 16 – 17. Derefter spisning. Oskar organiserer.
2f) 2. påskedag kun 1 gudstjeneste i Nordborg.
2g) Mødet d. 7.febr. aflyses. Møde med syn d. 28. febr. Kl 16.30, smørrebrød 17.45 + mr. møde kl
18.30. Urban inviteres til at deltage i syn i kirken, kapel, mandskabsrum og sognegård
2h) Indsamlingslisten revideres.
2i) Heidi: særgudstjenester. Det foreslås, at aktivitetsudvalget kommer med et forslag.
2j) Dato for sommerudflugt 25.5.. Turen går til Svendborg som foreslået i dagsordenen.
2K) Hjælp til fastelavnsgudstjenesten i Oksbøl. Birgitte annoncerer i ugeavisen.
Jytte og Rasmus sørger for indkøb.
3)Kirkeværgen :
3a) Tilbud på fjernelse af lindetræer gennemgås. Tilbuddene indsendes til provstiet inden d. 19.1..
Vi foreslår at vælge den billigste mulighed. I alt 233.860- for fældning og fjernelse af 41 træer,
stubfræsning og plantning af i alt 19 træer. Ansøgning om tilladelse til fældning af lindetræerne +
økonomisk dækning af udgiften.
3b) Vandledningen. Der har været hul på et vandrør med stor oversvømmelse på kirkegården. Der
findes ikke kort, der viser hvor vandledningen ligger. Der har været søgt efter rørene, men det har
ikke været muligt at finde vandrørene. Der er lagt nye vandrør. Arbejdet er knap afsluttet. Udgiften
mener vi vil blive dækket af 5%midlerne i provstiet.
3c) Stien gennem skoven: oprydning er påbegyndt. Der er sendt ansøgning om godkendelse af stien
i forhold til Skovloven. Se dagsordenen. Provstiet er orienteret om henvendelsen til miljøstyrelsen.
3d) Påskeudstillingen. Der er forslag til mulige malerier fra Inger Dethlefsen. Vi udvælger 9-10
malerier. Det praktiske: Leif Jespersen vil gerne hjælpe med det praktiske. Ophængning 23. marts
og nedtagning efter påske. Prøveophængning i februar. Vagtplan, 5 dage fra 13 – 17.
4) Kontaktpersonen: -nyt

5) Økonomien kører stramt. Underskud 2017 på godt 51.000. Frie midler ser ud til at blive 114.000.
Evt) Hanne kan købe en skrivebordslampe + ramme til et fotografi af Oksbøl kirke.
Indlæg til Sognenyt sendes til Hanne, som samler alt fra kirken og sender det til redaktøren.
Næste møde 28. febr. Kl 18.30, syn kl 16.30.

