Referat af møde i Majbølle-Vigsnæs menighedsråd 16. maj 2019 kl. 17-19

Tilstede: Jette Lund, Marianne Brandt, Nina Aalborg, Cornelia Larsen, Jesper Nielsen og Karin Andersen
Afbud fra (alle sygemeldt): Kenneth Nielsen, Kirsten Vilstrup, Lotte Bech
1. Sidste nyt fra præsten
Der er lagt gudstjenesteliste for juni-juli og kirkesiden er sendt til tryk.
Daniel, kirkesanger i Slemminge m.v., vikarierer her søndag 23. juni.
2. Jette Lund orienterer
Tilskud fra tilgængelighedspuljen vedr. brolægning ved Vigsnæs Kirke er ikke gået igennem, da
Ministeriet efterspørger bank-dokumentation for betaling af fakturaer. Jette arbejder videre på det.
Provsten har ikke givet grønt lys for salg af præstegården til den tilbudte pris. Jette skal sende fornyet
beskrivelse og ansøgning til provstiudvalget vedr. salget.
3. Kirkely
Der mangler en officiel tilladelse fra Provstiudvalget på køb af Kirkely. Jette har derfor sendt ansøgning
til provstiet, men den nåede ikke med på sidste provstimøde. Købsaftalen er derfor ikke afsluttet.
4. Vigsnæs kirke
Nina orienterer om, at der er revner på begge sider af den nye dør i Vigsnæs kirke. Det skal påtales i
forbindelse med opfølgningssyn med arkitekten.
5. Majbølle Kirke
Der er problemer med det tag, der blev lavet sidst på Anna Kapel og sydsiden. Jesper tager fat i
arkitekten.
6. LUKKET PUNKT vedr. kontrakter på ansatte
7. Menighedsrådet
Tove vil gerne komme og hjælpe menighedsrådet. Nina taler med hende og prøver at finde en dato.
Cornelia overtager posten som kirkeværge i Majbølle (i stedet for Jette).
8. Nye præstetavler
Stenhugger kommer med pris på bemalingen. Selve tavlerne koster ca. 1.500 kr. /stk.
9. Jubilæet i Vigsnæs
”Guldfireren” til festgudstjenesten koster 4.000 kr., som menighedsrådet bevilger. Desuden er MR vært
ved en frokost efter festgudstjenesten (med tilmelding).
Jesper vil gerne lave et par tårnture.
10. Næste møde
Torsdag den 13. juni kl. 17-19 i Majbølle, Marianne sørger for mad.
11. Evt.
Mølledagen: Åben ”café” i kirken, hvor vi giver kaffe og brød/kage (Nina bager). Jesper laver ture i
tårnet.
For referatet: Karin Andersen
Signeret: Jette Lund, Nina Aalborg, Marianne Brandt, Cornelia Larsen, Jesper Nielsen

