Ribe, 17. marts 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, torsdag 25. februar 2016 kl 16.30 i Kannikegården, mødelokalet

TR 584
Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.) og Torben Bramming
Afbud: Per Dalgaard, Signe von Oettingen, Jens Torkild Bak
Sang (TR): Det er lærkernes tid.
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 25.2. 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Regnskab 2015 (KE). Bilag uds. 14.3.
Gennemgået og godkendt.

3

Budget 2017, opstart (KE)
Medarbejderes og MR-medlemmers ønsker vedr. Budget 2017 sendes til KE senest 15.
april. Første budget-skitse drøftes på MR-mødet 27. april og forventes vedtaget på mødet
18. maj.

4

Aftale med Ribe Kammerkor, efter 1 års prøvetid (TR)
Der er overvejende tilfredshed med ordningen, som derfor fortsætter. Formanden drøfter
en evt. justering af den budgetterede timenorm med Kammerkoret og Lotte Bille Glæsel.

5

Eventuel igangsættelse af udvendigt vedligehold (gavl af nordre korsarm) (HP).
Arbejdet igangsættes i h.t. tidligere vedtagelse (j.f. bilag af 24.11. 2015, genuds. 16.3.
2016).

6

Menighedsrådsvalg 2016 (TR). Bilag uds. 8.3.
TR orienterede, idet forløb og praktisk tilrettelæggelse drøftedes.

7

Kannikegården, orientering. (TR)
a) Salg af gl. møbler ? (TR)
b) Økonomi vedr. Kannikegården (TR). Månedsoversigt for februar/marts uds. 15.3.
ad a)
HK tilrettelægger anvendelse hhv. salg af tidligere møblement fra tidligere kontorer.
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ad b)
TR gennemgik det udsendte bilag.
8

Emner til temadrøftelser
Præsterne forbereder et tema til drøftelse på MR-møde 27. april af max 20 min. varighed.
Desuden besluttedes det snarest muligt at abonnere på Kristeligt Dagblad til brug for
Kannikegårdens brugere.

9

Orientering
Præster (TB):
Sogneudflugten er planlagt til onsdag 22. juni. Turen går til Jelling og Bindeballe.
Kirkeblad for april-juli er i sidste korrektur.
Medarbejderrepræsentant:
 Kannikegårdens husråd (jf. MR-møde 25.2.) har holdt møde og efterspørger: dato for
Åbent Hus, fornyet skiltning ved indgang, garderobeforhold i stueplan? Desuden
arbejdes der med praksis for låsning af yderdør, mens gulvet i kirken efter renoveret
fugning har fået vedligeholdelsesproblemer.
 Markering af parkering ved kirkelige handlinger ændres efter gentagen påkørsler af de
nuværende P-tavler til 4 tydeligt markerede pullerter.
Udvalg:
Jordudvalg: vedr. ændret anvendelse af og evt. forbedret miljøbeskyttelse på Domkirkens
jorder forsøges perspektiverne i første omgang drøftet med John Frikke fra Nationalpark
Vadehavet.
Kirkegårdsbestyrelse (HK): Jf. det snarest udsendte referat fra møde 15. marts.
Kirkeværge (HP): Der er foretaget diverse reparationer i kirke og processionsgang, jf. dog
det oven anførte anliggende vedr. kirkens gulv.
Kontaktperson:
Formanden:
 Der har været afholdt bestyrelsesmøde i museet. En særudstilling om de såkaldte
”Ribe-teser” planlægges i f.m. Reformationsjubilæet.
 Esbjerg Kommune har fraveget den tidligere ændring af skolerens afsatte tid til
konfirmationsforberedelse: i udgangspunktet disponerer kirkerne nu over 28 x 2 timer.

7

Eventuelt
Intet
Næste møde: 27. april kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.33

TR
Referat MR-møde 16. marts 2016 godkendt 27. april 2016
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