Ribe, 20. marts 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 15. marts 2017 kl. 16.45 i Kannikegården

TR
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Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand (fmd.), Henning
Kruse, Poul Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen og
Henrik Ravn, Torben Bramming, Jens Torkild Bak
Afbud: Signe von Oettingen
Sang (JTB): Velkommen, lærkelil
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra d. 22.2.2017 (KE)
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende MR-medlemmer.

1a

Beholdningseftersyn Ribe Domsogn
Forelagt MR og underskrevet af de tilstedeværende MR medlemmer.

2

Regnskab 2016 (KE), bilag udsendt 14.3.
MR godkendte det afleverede Regnskab2016, stemplet: Ribe Domsogns Menighedsråd, CVR-nr.
57237228, Regnskab 2016, Afleveret d. 15-03-2017 15:52, idet det dog konstateredes, at
menighedsrådets side C-1 anførte forklaringer ved en fejl var afleveret i en ældre version.
Forklaringerne indsendes på ny i overensstemmelse med den side C-1, som udsendtes til
MR 14. marts.

3

Vedligeholdelsesarbejder (HP)
De foreslåede arbejder kan iværksættes inden for rammerne af 1) Budget2017 og 2) den
vedtagne fordeling af de frie midler, kr. 700.000, jf. Regnskab 2016: fortsættelse af den
flerårige renovering af tufmurværket og istandsættelse af vinduerne i højkirken.

4

Udleje af jord. bilag kommer (HK)
MR bemyndiger jordudvalget til at udleje jorden. Endvidere undersøger udvalget priser
vedr. udlejning af jagt mhp. MRs evt. senere godkendelse.

5

Ruineksponering (TR m.fl.)
TR orienterede vedr. planerne for formidlingen, bl.a.: adgang til de nederste dele af
trapperne, installering af interaktive skærme, opsætning af overvågningskameraer (kan ses
fra Domkirkens kiosk). Der er søgt penge til arkitektforslag vedr. en permanent formidling,
idet konkretisering heraf forudsætter yderligere fondsstøtte. En første, foreløbig formidling
etableres senest maj 2017. Der opsættes overvågningskameraer snarest.
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7
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Kannikegården – diverse (TR)
Problematik vedr. underbelysning i Kannikegårdens arbejdsrum undersøges. Diverse andre
småting sikres udbedret, bl.a. vedr. algevækst og afløb.
Mies van der Rohe-prisen: der kommer besøg af et filmhold, og senere kommer juryen på
besøg inkl. en lille konference, hvortil MR-medlemmerne bedes overveje evt. deltagere.
Orientering
Præster: (TB)
• Det tidligere omtalte projekt vedr. demens- og Alzheimer-patienter har bl.a.
produceret en film, bl.a. med optagelser i Domkirken. Den har vist sig at have
vellykkede resultater og har desuden været omtalt i TV-Syd.
• P.t. optages endvidere en film med døbte iranere, der fortæller om kirkelivet i
Danmark.
• Udflugt med alle sognets konfirmandhold 30. marts: dels til Odense, dels til Slesvig.
Medarbejderrepr.:
• P.t. CD-optagelse (reformationsgudstjenesten 1560) i kirken.
• Der arbejdes på en løsning vedr. dueskidt på Kannikegårdsvinduerne.
Udvalg:
Møde med John Snedker: kommunen vil spille positivt med vedr. en P-løsning ved
Kannikegården.
Jordudvalg (v/HK): jf. pkt. 4.
Kirkeværge:
• Der kommer et forslag til ændrede varmeinstallationer i kirken.
• Fugtighedsgraden løftes i kirken.
Kontaktperson:
Der har været øget pres på kordegnene. Derfor har kirkegårdskontoret overtaget
regnskabsføringen for Hviding/Vester Vedsted sogne.
Formand:
• Møde med kommune 20. april kl. 16 vedr. P-forhold. Desuden vil de drøfte
toiletforhold. Deltagere: TR, DW, PK, HP, HR.
• Alle interesserede inviteres til møde 20. marts vedr. påtænkt grundlovsmøde i
bispehaven.

19 Eventuelt
SFJ: planlagte drøftelser med SvO vedr. frivillighedsarbejde og konfirmandtur er udsat.
HR: varsler punkt til kommende MR-møde vedr. infoskærm på Domkirkepladsen.
Mødet sluttet kl. 18.50
Referat MR-møde 15. marts 2017 godkendt 20. april 2017
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