Ribe, 16. juni 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 15. juni 2016 kl 16.30 i Kannikegården, mødelokalet
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Karsten
Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: Henrik Præstholm, Per Dalgaard og Henrik Ravn (medarb.repr.),
Sang (JTB): Jeg gik mig ud en sommerdag

593

Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 18.5. 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende

2

Godkendelse af udviklingsplan for del af den gamle kirkegård. Hanne Gerken fremlægger planen
(HK, HG)
Det godkendtes, at kirkegårdsbestyrelsen arbejdere videre på grundlag af de forslag, der blev
gennemgået, og som er beskrevet i planen fra landskabsarkitekterne Moos + Looft.

3

Temadrøftelse af folkekirkens generelle udgifter, bl.a. kirkegårdsvæsen, perspektiver vedr.
folkekirkens civilregistrering. Politiske forslag om at staten yder tilskud til kirkebygninger m.v., mens
ligningsmidler finansierer forkyndelse m.v. (alle)
Drøftet. Herunder emner som bl.a. præstenormeringer, fordelingen af personalegrupper og
budgettering heraf, forholdet mellem kirkens lokale og nationale/statslige midler samt Folkekirkens
opgaver samt disses betydning for økonomisk udmøntning.
JTB præsentere tema til drøftelse på mødet 17. august.

3A

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2016. (bilag udsendt 14.6.)
Gennemgået, godkendt og underskrevet af formand og kasserer.

4

Kannikegården , orientering (TR)
a) Økonomi vedr. Kannikegården (månedsoversigt for maj/juni udsendt 14.6.) (TR)
b) ”Åbent Hus”- dagen d. 12. juni (KE)

a) Samtlige forventede fakturaer kendes, så det endelige regnskab kan opgøres, jf. det
udsendte bilag. Desuden kan endeligt regnskab sendes til Realdania mhp. udbetaling af
det resterende tilskud. TR og KE varetager et muligvis fortsat uløst skadesanliggende.
b) En OK succes med ca. 100 deltagere fordelt på fire rundvisninger.
5

Momsforhold (KE/PK)
Revisor har 8.6. afsendt MR’s indstilling vedr. momsprincipperne til SKAT. Svar afventes.

TR
6

594

Menighedsråds/personalestudietur 2016? (TR)

Det besluttedes, ar der planlægges en studietur for MR-medlemmer og medarbejdere samt
ledsagere (med delvis egen betaling). Foreløbigt sigtes der mod et arrangement enten
fredag 16. eller fredag 23. september.
7

Orientering
Præster (TB):
21. juni kl. 10-18: Maratonsang
22. juni kl. 7.45-ca. 18: Sogneudflugt (nu med kinoorgel!) bl.a. til Grejs og Jelling.
Udvalg:
Fra planudvalget refererede KE, at de planlagte tekster (tre sprog) til Borgertårnet er klar og afsendt
til layouter mhp. indhentning af forslag hhv. tilbud.
Kirkegårdsbestyrelse (HK):





30. juni: ”bi-aften” på den Ny Kirkegård
Samarbejdsaftalen med Vester Vedsted kirke er forlænget for 2017-2018
På den Ny Kirkegård arbejdes der med et kunstprojekt til urnegravpladsen

Kirkeværge (HP):




8

Synsrapporten vedr. kirken for 2016 udsendes til MR
Den af MR vedtagne 10-årige restaurerings- og vedligeholdelsesplan er godkendt af
provsti og stift

Kontaktperson: Intet
Formanden: Intet
Eventuelt
KE bad om, at MR på det næste belejlige møde beslutter praksis i forbindelse med postludiet og
desuden drøfter et par andre praktiske anliggender i relation til gudstjenesten. Organisterne
deltager om muligt under det aktuelle punkt.
Næste møde: 17. august 2016 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.40
Referat MR-møde 15. juni 2016 godkendt 17. august 2016

Dagmar Warming

Henning Kruse

Signe von Oettingen

Henrik Præstholm

Poul Karstensen

Torben Bramming

Henrik Noer

Per Dalgaard

Jens Torkild Bak

Tage Rosenstand

Karsten Eskildsen

