Referat af møde i Majbølle-Vigsnæs menighedsråd 18. juni 2019 kl. 17-19
Tilstede: Jette Lund, Marianne Brandt, Nina Aalborg, Cornelia Larsen, Lotte Bech, Jesper Nielsen og Karin
Andersen + Hanne Stegmann under punkt 1.
Afbud fra Kenneth Nielsen (sygemeldt).
1. Årsregnskab for 2018
Årsregnskabet blev gennemgået. Driftsunderskud for 2018 på 220 t. kr., hvilket primært kan tilskrives
ikke-budgetterede udgifter til kirkebygning (Vigsnæs) og kirkegård. De samlede lønudgifter stemmer
med budgettet.
Regnskab 2018 afleveret d. 18-06-2019 16:51 er godkendt af menighedsrådet
2. Kirkely
Køb af Kirkely bliver behandlet af provstiudvalget i dag.
Hvis købet går i orden, skal arbejde med klargøring sættes i gang: Maling af stue, gang og værelse (tilbud
foreligger), gennemgang af el + internetforbindelse. Opvaskemaskine fra præstegården flyttes over.
3. Salg af præstegården
Behandles også af provstiudvalget i dag. Hvis salget går igennem, sørger Jesper for at fjerne det
resterende inventar.
4. Nyt fra præsten
Konfirmand-indskrivningen er i gang.
5. Nyt fra formanden
Der er fra Stiftet kommet tilladelse til at fortsætte med model C vedr. gudstjenestefrekvens.
Tilskud fra Tilgængelighedspuljen er blevet udbetalt.
Forpagtningsafgift for 2019 er indbetalt. Bankgaranti vedr. tidligere forpagter aflyses.
6. Den gamle kirkegård
Skal træerne fældes eller blot beskæres? Menighedsrådet ser på det til næste møde.
Jesper undersøger, hvad stenhugger skal have for at montere de leverede granitbænke.
7. Jubilæumsfesten i Vigsnæs
Program er undervejs. Vedr. festgudstjenesten 25. august kl. 10.30 skal Karin aftale nærmere med Tove
og biskoppen (salmevalg m.v. – herunder lokal salme af Rasmus Hansen).
8. Dåbstræ
Cornelia har set et dåbstræ i Tyskland: Der hænges et ”æble” med barnets navn og dåbsdato på træet.
Der findes vist noget tilsvarende i Helsingør domkirke (med et træ af metal). Til inspiration.
9. Efterårets aktiviteter
Heldagsudflugt til Andelslandsbyen Nyvang? Søndag den 8. september? Min. 25 tilmeldte. Legatet
betaler bussen. Jesper kontakter busselskab. Jette planlægger turen.
Eftermiddagsmøde tirsdag 8. oktober kl. 14-16 – efterårssange, historie og Ilse med til at spille. Jette
reserverer Guldborghave.
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