Referat af møde i Majbølle-Vigsnæs menighedsråd 25. april 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
Spaghettigudstjeneste torsdag 30. maj kl. 17. Nina (2) + Marianne + Jette laver lasagne – Jette samler
dem og varmer dem. Nina bager kage til 2. pinsedag på Fuglsang.
Der er deadline på næste kirkeblad den 5. maj – og senest rettelser ugen efter.
2. Sogneudflugt
Planlagt udflugt 2. juni aflyses.
3. Jette Lund orienterer
Jette anmoder Stiftet om at sørge for udarbejdelse af manglende ansættelseskontrakter til organist,
sanger og gravermedhjælp.
Jette søger tilgængelighedspuljen om udbetaling af støtte vedr. belægning ved Vigsnæs kirke.
Der er indkommet to bud på præstegården. Vi tager kontakt til ejendomsmægler med henblik på
forhandling. Hus og jord ønskes solgt samlet, men til en højere pris end budene lød på.
Revisor orienterer om regnskabet for 2018, som ikke er færdiggjort og dermed ikke klar til godkendelse.
Revideret budget for 2019 må afvente afslutning af 2018. Pt. er alle anlægsarbejder sat i bero.
Jette er nu både fungerende formand og kasserer. Kan provsten acceptere dette for indeværende?
4. Valg af kontaktperson
Som følge af Kenneths sygemelding er Marianne Brandt valgt som ny kontaktperson. Karin giver
Marianne lister over mulige organist- og sangervikarer.
5. Nye præstetavler
Jesper indhenter oplysning om, hvad de koster (tilsvarende tavler i Slemminge) og hvor lang
produktionstiden er. Hvis det er muligt, skal de være klar til jubilæet.
6. Næste møde
Torsdag 16. maj kl. 17 i Vigsnæs. Mødet i juni flyttes til torsdag 13. juni i Majbølle.
7. Evt.
Ny navneliste i udhængsskabe: Jette Lund, fungerende formand + kasserer. Tlf. 20 15 24 54.
Jesper forsøger at få nøgler fra Kenneth.
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