Ribe, xx. november 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 15. november 2017 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
627
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand (fmd. suppl.ref.), Henning
Kruse, Poul Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref. – indtil kl. 19), Signe von Oettingen,
Henrik Ravn, (medarb.repr.) og Jens Torkild Bak
Afbud: Torben Bramming
Sang: (HP): Havet omkring Danmark
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 23.8.2017 (KE)
Underskrevet af de tilstedeværende.

2

Konstituering for kirkeåret 2017-2018. I henhold til § 10 i menighedsrådets vedtægter.
Formand, næstformand, underskriftsberettiget, kontaktperson, kasserer, kirkeværge, protokolfører
og bygningskyndig.
• Formand: Tage Rosenstand
• Næstformand: Dagmar Warming
• Underskriftsberettigede: Dagmar Warming og Tage Rosenstand
• Kontaktperson: Tage Rosenstand
• Kasserer: Karsten Eskildsen
• Kirkeværge: Henrik Præstholm
• Kirkegårdsværge: Christian Abildgaard
• Protokolfører: Karsten Eskildsen
• Bygningssagkyndig: arkitekt m.a.a. Steffen Petersen, Havsteen-Mikkelsens Tegnestue
Som medarb.repr. var forinden udpeget Henrik Ravn

3

Budget 2018, vedtagelse(KE) bilag udleveres på mødet.
Ribe Domsogns Menighedsråd, CVR-nr. 57237228. Budget 2018. Endelig budget afleveret d. 14-11-2017
18:33. Godkendt i henhold til det fremlagte. Budget 2018 inkl. oversigten over budget/formål

vedhæftes dette referat.
3a

Budgetrapport for 3. kvartal 2017 (KE)
Taget til efterretning og underskrevet af formand og kasserer.

4

Varmeprojekt(konsulentrunde) – drøftelse. (HP)
Drøftet, bl.a. vedr. data-logger, udskiftning af termostater og klimaskærme med dørene i
tværskibet.

5

Folkemødet, erfaringer m.m. (JTB,SvO)
MR udtrykte stor tilfredshed med forløbet, og deltagernes mange positive tilbagemeldinger hilstes
med glæde. Der foreligger endnu ingen anvendelig statistik, men alene antallet af bookinger til
arrangementerne ligger over 10.000 og kan næppe tolkes som andet end særdeles tilfredsstillende.
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6

Trafik-parkeringsanalyse for Ribe (TR). Bilag udsendt 7.11.
Den aktuelle situation, den offentliggjorte trafik- og parkeringsanalyse og dens behandling i
offentligheden drøftedes. Det videre forløb afventes, idet der dog rettes henvendelse til Esbjerg
Kommune mhp. sikring af MRs tilstedeværelse ved relevante møder.

7

Temamøde- emner (TR)
På det aftalte temamøde tirsdag 21. november kl. 8.30-10.30 forventes flg. drøftet med korte
oplæg af de anførte:
• Arbejde med unge (SvO)
• Mini-konfirmander (SvO)
• Kor (Lotte Bille Glæsel)
• Kommunikation (KE)
• Processionsgangen (JTB)
• Fondsorientering (DW/TR) – herunder status vedr. ruineksponeringen (KE)

8

Orientering
Præster: (SvO)
• I uge 45 deltog 19 børn i minikonfirmand-forløbet.
• SvO er inddraget i forberedelse af konference arrangeret af Samtaleforum Unge og Kirke (SUK),
der afhopldes for Ribe Stift 5.-7. oktober 2018 i Ribe.
(JTB) Arrangerer Lørdagsuniversitet i foråret 2018.
Medarbejderrepræsentant: P.t. står den på det store og traditionelle RAMS-arrangement.
Udvalg:
• K&R: PK redegjorde for moms-sagen, der nu reelt af afgjort, idet SKAT har meddelt, at de efter
MRs indsendelse af underskrevne efterreguleringer vil udbetale de resterende
tilgodehavender. SKAT har valgt at følge MRs beregninger vedr. afløftningsprocenter. Der
henvises i øvrigt til det på mødet udleverede referat af møde med revisor Jørn Schmidt.
• Planudvalg: SFJ spurgte til forhold vedr. menighedsmøde og planlægger det drøftet på
næstkommende plan-møde.
• Jordudvalg: Henning K. kontakter Sdr. Farup Maskinstation for en 1-årig forlængelse af jordleje.
Kirkeværge:

•
•

Der indhentes tilbud på forbedret belysning i Borgertårnet.
Reparation af vinduer mod øst afventer forårets renovering af murværket i samme
område.

Kirkegårdsbestyrelsen (CA):
• Gravsgade 50 er solgt under forudsætning af sælgers omregistrering af huset fra erhverv til
bolig.
• Det nye byggeri på gl. kirkegård er i proces: kommunen kræver plan for P-plads, men arbejdet
fortsætter.
• Den aktuelle diskussion om nye (ikke-kirkelige) skovkirkegårde drøftedes.
Kontaktperson:

•
•
•

Medarbejdermøde afholdt d. 7.11.
Førstehjælpskursus for personalet i samarbejde med Sct. Catharinæ Kirke.
APV gennemføres.

Formand:

•
•
•
8

MR har deltaget i Domkirkekonvent i Aarhus
Andet lys opsat i nogle kontorer i Kannikegården
Kannikegården er indstillet til Winerberger Brick Award

Eventuelt
NB: næste møde onsdag 20. december kl. 16.30

TR

Mødet sluttet kl. 19.35
Referat MR-møde 15. november 2017 godkendt 20. december 2017
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