Ribe, 14. juni 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 12. juni 2019 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
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Til stede:
Dagmar Warming, Solveig F. Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Poul Karstensen, Christian
Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: Signe von Oettingen og Henning Kruse
Sang (CA): Danmark, nu blunder
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 30.4. 2019 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Vedtagelse af Budget 2020 (KE). Bilag udsendt 11.6.
Godkendt som forelagt. Budgettets økonomi blev godkendt 30.4., mens godkendelsen d.d. gjaldt
budgettets formulering vedr. målsætninger for indeværende valgperiode 2016-2020 og en
præcisering vedr. disponible midler. Budget2020 blev afleveret og påstemplet Ribe Domsogns
Menighedsråd, CVR-nr. 57237228, Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 12-06-2019 16:51
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Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 (KE). Bilag uddelt på mødet.
Gennemgået og godkendt af MR og underskrevet af formand og kasserer.
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Evaluering af menighedsmødet (TR)
Erfaringer fra menighedsmødet 30. april blev drøftet. Der er udarbejdet et referat fra mødet, som
lægges på Domkirkens hjemmeside (vedhæftet dette referat). Menighedsmødet vil i 2020 ifølge Lov
om ændring af lov om valg til menighedsråd af 24. april 2018 indgå i forløbet vedr. afvikling af valg
til menighedsråd således:
Tirsdag 12. maj 2020:

Menighedsmøde afholdes samtidigt med lovpligtigt
orienteringsmøde, hvor MR ”orienterer om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen, muligheden for at udløse et afstemningsvalg og
antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.” Mødet
indkaldes med tre ugers varsel.
Tirsdag 15. september 2020: Der afholdes valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer
vælges. I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at
udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste
med stillere.
Tirsdag 17. november 2020: Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter
valgforsamlingen.
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Ritualer – forsat, hvis tid.
En god drøftelse, der bl.a. resulterede i, at der var stemning for prøveperioder vedr. visse
ændringer, som præsterne forelægger på et kommende møde. Som apropos uddeltes dagens
kronik fra kristeligt Dagblad.
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Orientering
Præster:
(TB) Sidste planlægning vedr. Ansgar-turen 17.-23. juni; søndag døbes en kristen konvertit efter
dåbsoplæring.
(JTB) intet at bemærke.
Medarbejderrepr.:
Uret tabte forleden det ene lod. Derfor virker klokkeslaget ikke. Folmer er denne uge på kursus. Der
er installeret nye tællere til kirken, museet, ruinen.
Udvalg:
• Kasse- og regnskabsudvalg: Momsafløftningsprocenten i Kannikegården har ændret sig (jf. MRmøde 20.3.), hvilket indtil videre har positive økonomiske konsekvenser.
• Planudvalg: KE redegjorde for status vedr. skiltning ved ruinrum
• Jordudvalg: Der er hjemkommet kr. 3.360 som ekspropriationserstatning vedr. Domsognets
jordstykke ved Ringvejen, Nørremarken, Ribe jorder, matr. 1i.
Kirkeværgen:
De udvendige arbejder begynder i næste uge. Synet afslørede kun enkeltheder. Kirkens
bygningssagkyndige, Jørgen Overby, færdiggør synsrapport.
Kirkegårdsværge:
CA redegjorde for udviklingen vedr. diverse godkendelser på den gamle kirkegård, herunder
etablering af den aftalte bro over Stampemølleåen. CA, Hans Bitsch og Hanne Gerken er inviteret til
møde desang. fredag på stiftet.
Kontaktperson:
• Lars Ole Mathiasen begynder fra ultimo august gradvist i sin konstituering som domkantor,
hvilket meddeles i kirkebladet, der udkommer 1. august. Samtidig er Camilla Darling Bunk
fratrådt som leder af børne- og pigekorene.
• Det er aftalt, at Karen Margrethe Kyster er lærer for minikonfirmanderne fra efteråret
foreløbigt i 1-2 år. Det bemærkes, at minikonfirmandundervisningen (for 3.kl. elever) i Ribe har
rigtig god opbakning.
Formand:
• Jf. forrige MR-møde orientering og tidligere beslutning vedr. organisation meddelte
formanden, at der ved Sydvestjyske Museers mellemkomst var udarbejdet revideret projekt
ved. ruin-formidlingen, og at fondsansøgning afsendes.
• Orienterede om afvikling af DM i cykelløb 30.6. hvor damernes U19 og Elite har afgang fra
Domkirkepladsen kl. 10.30.
• Slots- og Kulturstyrelsen vil frede Ambergs vinduer i Processionsgangen, hvilket er i konflikt
med det udarbejdede projekt for renovering af samme. S.m. arkitekt Jørgen Overby afsendes
en klage over den udvidede fredning.

6

Eventuelt
Næste menighedsrådsmøde onsdag 21. august kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.40
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Referat MR-møde 12. juni 2019 godkendt 21. august 2019
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