
Referat fra menighedsrådsmødet 
onsdag den 23. januar 2019 kl. 18.30 

Oksbøl sogn  
  
 
1) Meddelelser fra formanden. 
 

a) Formanden bød velkommen og ønskede et godt nytår. 
b) Fællesmøde med de 5 Nordalsiske sogne i Egen. 

 
 
2) Meddelelser fra Sognepræsterne. 
 

a) Sophie-Lønne: Myggenet: Der bestilles myggenet til 3 vinduer på loftet. 
b) Fælles hjemmeside (info: MR Nordborg er klar med et "ja tak". Stor ros til siden) 
c) Et årligt menighedsmøde i Oksbøl sogn: Sofie laver et oplæg og tager det op på næste 

menighedsrådsmøde. 
d) Nyt fra aktivitetsudvalget: Ole Andersen har sendt referat ud med de kommende aktiviteter.  
e) Nyt fra præsterne: Mandeklub skal startes op, mænd mødes en gang månedligt 10-12 i Nordborg. 

– Der har været afholdt Nytårskur med alle medarbejderne.  
 

 
3) Meddelelser fra kirkeværgen. 
 

a) Placering af adgangsvej til P-plads ved præstegårdsskoven: Der skal udarbejdes en aftale om 
etablering af p plads, mellem Naturstyrelsen og Oksbøl menighedsråd. Udkast er mailet til 
menighedsrådsmedlemmerne. 

b) Navn / skilt til stien gennem præstegårdsskoven: Konkurrence i næste nr. af Sogne-Nyt ( C-J ) 
c) Placering af urnegravsteder, plade i plæne, på nordsiden af kirken: Kirkeværgen har lavet en plan 

over det nye område, til urner nord for kirken.  
d) Ophængning af ny præstetavle: Afventer svar fra Stiftet. 
e) Lindetræerne: Er nu fældet og stubfræsning kan udføres.  
f) Belysning på p plads nordsiden: projekt indsendes til provsti og stift.  
g) Vinduerne i præstegården skal males: der skal søges penge til projektet. 
h) Hækklipper: Der ses på ny el hækklipper til kirkegården.  

 
 
4) Meddelelser fra kontaktpersonen. 
 

a) Der er startet praktikant på kirkegården. 
 
 
5) Meddelelser fra kassereren. 
 

a) Aktuel økonomi: Kassereren gennemgik økonomien pt.  
b) Sønderborg kommunes nedrivningspulje og stiftets forslag: Kasserer har haft kontakt med 

Sønderborg kommune vedr. ejendommen på Præstegårdsvej. Kirkegårdskonsulent skal udtale sig 
i sagen. Menighedsrådet ansøger om fjernelse af bevaringsværdigheden af huset. 

 



 
6) Møde med provsten. 
 

a) “Ny præst” mødet med provsten d. 31. jan i Nordborg: Sofie-Lønne melder til. 
 
 
7) Sogneudflugt 2019. 
 

a) Godkendelse af invitationen til sogneudflugten tirsdag d.21. maj til Kongeådalen. Pris 275 kr. pr 
deltager (samme beløb som 2018) Forslaget vedhæftet. Skal med i næste Sogne-Nyt: Fin 
invitation. 

 
 
8) Fælles hjemmeside med Nordborg kirke. 
 

a) Der er lavet et oplæg til den fælles hjemmeside. 
b) Børge Movild ( Nordborg menighedsråd )og C-J holder møde den 30. januar, Børge skal oplæres i 

at lave opslag på hjemmesiden og lave klip fra kirkebladet. 
c) Menighedsrådet var begejstret for hjemmesiden. 

 
 
9) evt. 
 

a) Branddammen ved Søndergade er ikke pæn at se på. Kan den nedlægges. Sønderborg forsyning 
kan evt. svare på spørgsmålet. 

b) Næste møde 27. februar kl. 15.30 der afholdes syn, Urban Jensen og graver deltager  – 
gennemgang af årsregnskab 2018. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
Claus-Jørn 


