
Dagsorden til menighedsrådsmøde 
onsdag den 05. september kl. 18.30 

Oksbøl sogn  
mødet foregår i konfirmandstuen. 

 
Afbud fra Heidi. 

  
 
1) Meddelelser fra formanden. 
 

a) Højtaleranlæg er ikke rigtigt indstillet, der skal evt. et nyt teleslyngeanlæg til. Falder ud af 
teleslyngen. 

b) Udløbsbrev for fredningstid, skal udsendes 3 måneder før udløb. Der undersøges hvornår 
det udsendes. 

c) Priser på vedligeholdelse af gravsteder sættes en gang årligt i Sogne-Nyt. 
d) Bænk placeret på kirkegården, nær et gravsted efter gravfæsters ønske. 
e) Ny udgave af Højskolesangbogen i 2020, i første omgang køber vi ikke nye. 
f) Ejendommen Præstegårdvej 4 med på næste møde. 

 
2) Meddelelser fra Sognepræsterne. 
 

a) Sophie er glad for at været flytte til sognet. 
 

 
3) Meddelelser fra kirkeværgen. 
 

a) Den nye præstetavle: Jens Todsen er færdig om 14 dage.            
 

b) Præstebilleder: Claus-Jørn tager billede af Ole Werth Sørensen. John Perry laver billederne. 
Der købes 14 st. nye rammer.  

 
c) Drænledning gennem skoven: Underboringen er udført. Regning er modtaget. 

 
d) Sti gennem skoven: Anlægsgartner Hans-Henrik Hjelm udfører arbejdet i oktober. 

 
e) Parkeringspladsen ved præstegårdsskoven: Er ikke godkendt i naturstyrelsen endnu. 

 
f) Lindetræerne ved diget: Sagen ligger i Haderslev stift, Jens rykker for svar. 

 
g) Udviklingsplanen: De nye gravsteder nord og syd for kirken er indtegnet på kortet. Det nye 

område midt på kirkegården er nu markeret med rør i hjørnerne.  
 

h) Kolmos gravsted: Der er ingen gravstedsfæster. 
 
 
 
4) Meddelelser fra kontaktpersonen. 
 

a) Omsorgsdage: Kirkegårdspersonalet har ret til omsorgsdage, 2 dage pr barn pr år. 



b) Jytte’s løn: forhøjet er efter overenskomst. 
 
 
 
5) Meddelelser fra kassereren. 
 

a) aktuel økonomi: 145.000 kr. 
b) orientering om budgetsamrådsmødet 4. 9.18: Birgitte orienterede fra mødet. 
c) Godkendelse af vores aftale med Sophie –Lønne om betaling af el og vand, reng. af 

præstekontoret + opgaver i præstegårdshaven: Sophie Lønne underskrev aftalen. 
 
 
 
6) Odins ændringsforslag til samarbejdsaftalen 
 

a) Der skal skrives ind hvordan medarbejderne er forsikret. Forsikret det sted hvor man 
arbejder.  

 
 
7) Onsdagsmøder 
 

a) Onsdag den 6. marts 2019 kommer Melsene. 
b) Aftale fremover hvem der dækker op, laver kaffe, bager osv. 

 
 
 
8) Evt. 
 

a) Hegn langs Præstegårdsvej skal fældes, flismaskine. Karin undersøger sagen 
b) Sophie ? Kollekter bruger hvad hun vil – tørrestav i præstegården støbes fast – Indkøb til 

konfirmander evt. saft og kage, bruge købekort til Kvickly, bon i Birgittes skuffe. 
c) Sogne-Nyt 40 stk. Sophie sender ud til sognebåndsløsere. 
d) Opslagstavlen ved kirken, Sophie opdateres. 
e) Gravstens kontrol, graverne ønsker at købe udstyret i fællesskab. 
f) Høstgudstjeneste, landmændene står for planlægningen, der pyntes lørdag eftermiddag. 

Mad på Friskolen søndag. 
g) Næste møde: 10. oktober kl. 17.00 -18.00 medarbejdermøde. 
h) Medarbejdermøde starter kl. 17.00 personalet indbydes. 

 
 
Med venlig hilsen 
Claus-Jørn 


