
Bestyrelsens beretning for år 2015 

Velkommen til generalforsamling nr. 40  i rækken – siden sidste generalforsamling er det igen 

sket mange aktiviteter og jeg synes ikke at det hele skal gentages, eftersom vi løbende beskriver 

aktiviteterne både i Sogne-Nyt, hjemmesiden og facebook. Men det er rigtig dejligt at en gruppe 

mennesker startede Oksbøl Sogneforening den 6. maj 1976, med ca. 80 deltagere.  Jeg synes, at 

det er flot og -også stolt over, at den nu har eksisteret i 40 år. 

Så det jeg vil fremhæve er, at det har været et år med meget arbejde – Else skal have stor tak for 

sit engagement med de 3 suppeaftener – som må betegnes at være en succes igen i år – Poul 

Erik skal have stor tak for sit engegement med borgermødet og efterfølgende møder med 

Kommune og Aage V. Jensen Fonden i.fb. med ”oprydningen” ved Mjels Sø-evt. etablering af 

toilet ved Mjels Sø og renovering omkring Pumpehuset/arbejdet med faldefærdig huse.  Bent 

skal have tak, fordi han har stået for alt vedr. opsætning og renovering af badebro/ansøgning 

/koordinering af nye pontoner, opsætning /nedtagning af juletræer til juletræstænding. Elin skal 

have tak for sit engagement som sekretær, og lagt stort arbejde i distribution/udbringning af 

Oksbøl Sogne-Nyt.  Min egen opgave ligger i regnskabet og formandsposten med at holde 

opsamling af alt det, der foregår, læse og skriver masser af mails, opdatere facebook, 

uddelegere og deltage i Landsbyforums møder, kontakt til Kommunen og øvrige instanser. 

Vi har også et par væsentlige hjælpere uden for bestyrelsen, det er Claus-Jørn Hjelm som laver 

input og opdaterer vores hjemmeside, og det er du rigtig godt og hurtig til Claus-Jørn– tak til 

Claus-Jørn. Så har vi Merete Kunz, som passer INFO-huset – sætter plakater op og fylder hele 

tiden op med brochurer – tusind tak til Merete. Bent Jessen, der indtil nu har lavet Oksbøl 

Sogne-Nyt – 100 stk. og over de sidste 20 år – flot arbejde Bent og stort tak. 

 Vi vil så glæde os til samarbejdet med John Perry, som bliver ny redaktør på Oksbøl Sogne-Nyt. 

 

 Vi har alle deltaget i flere forskellige off. møder eller separat indkaldte møder, hvor der ønskes 

at landsbylaug kan være en aktiv prik – til noget af det, må vi erkende, at selv om ideerne er 

gode, så må vi holde lav profil, da vi slet ikke kan magte alle de opgaver.  

Vores store borgermøde i september med vores lokalplan på dagsorden- var et super møde  - 

122 deltagere og interesserede borgere havde fundet vejen,  og der blev arbejdet ivrigt og 

initiativrigt i grupperne – tak for den gode opbakning – og tak til Elin, Else og Knud for jeres 

madlavning. Det var bare kanon.  Opfølgningsmødet til suppeaftenen 10. marts 2017 – var vi 

knap så mange, ca. 60. som ved første møde – men alligevel blev, det en god aften og der blev 

arbejdet videre på de emner, der havde størst interesse – grupperne vil herefter blive indkaldt, 

således at der kan arbejdes videre med emnerne.  Dejligt at også nogle unge mennesker havde 

fundet vejen, og kom med gode input, som er værd at arbejde videre med.  



Vi har koordineret grundlovsdag 5.juni med markering af 10 året for Mjels Sø – et samarbejde 

med de forskellige foreninger i sognet – og vi håber, at det er fuld og god opbakning til 

arrangement – vi forventer os meget af det – er det ikke tilfældet – nedlægges arrangementet.  

Sidst men ikke mindst – så er Bundsø blevet fyldt med vand og en ny forening er blevet 

etableret nemlig Nord-Als Storkelaug – tillykke og held og lykke fremover.  

 

For ikke at glemme nogen så skal der lyde stor tak til alle som møder op, deltager og bidrager 

med at holde vort sogn i ”live”.  Som forening kan vi ikke klare alle opgaver uden jeres hjælp, og 

det er jo også her, det er vigtigt at tage medansvar og ejerskab, ellers uddør livet på landet. 

Ønsketænkning er for mit vedkommende lidt flere stisystemer, cykelsti til Stevning, og at vi ville 

passe lidt bedre på vore huse/ejendomme, så det blomstrede, og blev lidt mere attraktivt i et 

par af landsbyerne ”landsbyer som Perler på en snor.” 

Stor tak til bestyrelsen for jeres arbejde i det forgangne år. 

 

Jeg ønsker alle et godt år 2016. 

På bestyrelsens vegne 

Esther Olesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


