Ribe, 6. oktober 2016
Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde, torsdag 6. oktober 2016 kl. 17 i Kannikegården

TR

599

Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen, Per Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.) og Torben
Bramming
Afbud: Signe von Oettingen og Jens Torkild Bak (JTB deltog dog under pkt. 3 og 4)
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referater fra d. 17.8 og 21.9. 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet.

1a

Underskrift af revisionsprotokollat
Oplæst, gennemgået og taget til efterretning af MR. Underskrevet af formanden.

2

Kunstværk til Ny Kirkegård (HK)
Ordlyden i referatet fra MR-møde 17. august (side TR 595, pkt. 3) blev drøftet og på ny
tiltrådt i henhold til tidligere godkendelse.

3

Høring vedr. Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af mr. Provstiudvalg og
stiftsråd (TR). Bilag udsendt 30.9.
TR orienterede. Domsognets MR ønsker ikke at afgive høringssvar.

4

Menighedsrådsvalg 2016. Beslutning vedr. markedsføring (valgbestyrelsen).
Det besluttedes at frigive midler til en ekstraudgave (8 sider) af kirkebladet vedr. MR-valget
(kr. 9.000 + moms). PD er tovholder vedr. indhold og produktion. Distribution som
sædvanlig. Desuden adviserede valgbestyrelsen om behovet vedr. valgtilforordnede: der
udsendes tidsplan snarest, idet det forventes, at kandidaterne i videst muligt omfang stiller
sig til rådighed.

5

Orientering
Præster (TB): Der pågår p.t. dåbsundervisning af et antal især iranske flygtninge. Der
forventes i forbindelse hermed at blive behov for økonomisk støtte til befordring af en
farsi-talende præst (Odense-Ribe). MR ønsker at støtte dette med forventet finansiering af
diakoni-midlerne.
Medarbejderrepræsentant: Intet.
Udvalg:
Planudvalget har godkendt det udarbejdede forslag til formidlingen i Borgertårnet
(vedtaget på MR-møde 21.10. 2015 i f.m. endelig godkendelse af Budget 2016). Pris: kr.
28.000 ex moms. Oplægget er tilsendt hele MR d.d., og evt. kommentarer m.v. kan
tilsendes KE senest tirsdag 11.10. Herefter afgives ordre inkl. evt. sidste enkeltkorrekturer.

TR 600
Kirkegårdsbestyrelse (HK): Jf. pkt. 2 samt det udsendte referat fra kirkegårdsbestyrelsens
møde 28.9.
Kirkeværge (HP): Arbejdet på nordgavlen nærmer sig sin foreløbige afslutning. På flere
forespørgsler søges der gjort opmærksom på, at stilladset kun står i arbejdsperioden.
Kontaktperson (TR): SvO har fået opnormeret sin stilling i oktober-november som
kompensation for det delvise vikariat april-maj.
Formanden:
er blevet bedt om et mundtligt oplæg om, hvorledes stift hhv. provsti bedst muligt kan
understøtte menighedsrådenes arbejde. Evt. inspiration efterlyses inden ca. 10 dage.
Fra Hans Schwenker er der modtaget en række forslag til initiativer i Reformationsåret,
herunder det planlagte Folkemøde i oktober 2017. Forslagene fordeles til planudvalget og
til gruppen vedr. Folkemødet v/ SvO, der hver især svarer Schwenker direkte.
Tilbud fra firma om omkostningsfri og reklamefinansieret film på 2 min. Indhold efter
menighedsrådets ønske. Tilbud udsendt, drøftes senere.
6

Eventuelt
Næste møder: onsdagene 26. oktober og 16. november (sidste ordinære møde i
indeværende valgperiode). Begge dage kl. 16.30.

Mødet sluttet kl. 18.00
Referat MR-møde 6. oktober 2016 godkendt 26. oktober 2016
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