
Dagsorden til menighedsrådsmøde 
torsdag den 21. juni kl. 18.30 

Oksbøl sogn  
mødet foregår i konfirmandstuen. 

  
 
1) Meddelelser fra formanden. 
 
 
2) Meddelelser fra Sognepræsten. 
 

a) Den nye præsts ordination og indsættelse 
b) Høstgudstjenestearrangementet 23. september 
c) Markeringen af 11.11. (kl. 11.) - 1. verdenskrigs afslutning 
d) Højskole i de fem nordalsiske sogne (der er et forslag fra præsterne i Egen & Havnbjerg) 
 

 
3) Meddelelser fra kirkeværgen. 
 

a) Plan for begravelsespladser nord og syd for kirken 
b) Parkeringspladsen ved præstegårdsskoven 
c) Regnvandsledning gennem skoven 
d) Lindetræerne. Bevilling af anlægsmidler til budget 2019? vi afventer provstiudvalgets 

behandling d. 26.6. 
e) Opdatering af kirkegårdskortet. Hvor langt er vi? 
f) Stien gennem præstegårdsskoven. Hvor langt er vi? 

 
 
4) Meddelelser fra kontaktpersonen. 
 
 
5) Meddelelser fra kassereren. 
 

a) Aktuel økonomi 
b) Dækning af “alm.” udgifter vedrørende uventet præstskifte er bevilget af 5% midlerne.  
c) Ansøgning sendt til provstiet om dækning af udgifter til ny overflade-vand-ledning fra 

kirkegården gennem skoven. Godt 45.000 kr. Afventer provstiudv.møde d. 26.6. 
d) Istandsættelse af præstegården (malerarb. + smårep.=ca 20.000 kr.) provstiet er søgt om 

bevilling af beløbet. Vi afventer mødet d. 26.06.2018 
e) Fældning af 8 lindetræer: beløb på 30.000 kr. er modtaget fra provstiet 

 
6) Sogne-Nyt – hjemmesiden. 
 

a) Sogne-Nyt deadline 14.8., udkommer ca 1.9. (Næste nummer udkommer i dec., deadline 
6.11.) 

b) ( Heidi ) Deadline for sognenyt er godt nok først den 14. August, men jeg tænker, det er 
godt, hvis vi får talt om, hvad vi skal have med i det kommende blad allerede nu før 
sommerferien - og så kan forskellige i rådet arbejde på det, når det passer ind i 
sommerferieplanerne. 



 
7) Ny sognepræst. 
 

a) Vores ny præst’s ordination d. 21. august 
b) Præsteindsættelse d. 9. september. Kirkekaffe? Annoncering? 

 
 
6)  Aktivitetsudvalget. 
 

a) Evaluering af Grundlovsmødet - Andet? 
b) Udflugten til Svendborg: evaluering 

 
 
8) forslag til kommende menighedsrådsmøde. 
 

a) 8.august 
b) 12.september 
c) 10.oktober el. 17.oktober obs “Glimt i øret” 
d) 14.november el. 21.november 

 
 
7) Evt. 
 

a) Næste møde 
 
 
Med venlig hilsen 
Claus-Jørn 


