Ribe, 21. maj 2018
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 16. maj 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul
Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn, (medarb.repr.) og Torben
Bramming.
Afbud: Signe von Oettingen, Jens Torkild Bak
Sang: (TB)
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Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 16.4. 2017 (KE)
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Dog henledtes opmærksomheden på, at CAs
deltagelse i RAMS-mødet 15.5. ikke skete som stedfortræder for SFJ, men for DW.

1a

Ekstraordinært udvalgsmedlemsvederlag
Under henvisning til telefonisk drøftelse og efterfølgende beslutning i menighedsrådet uden
deltagelse af Karsten Eskildsen og Poul Karstensen bestemtes det at yde et engangsvederlag på
6.000 kr. til hver for arbejdet med afløftning af moms vedr. byggeriet af Kannikegården.
KE og PK deltog ikke under dette punkt. Ansøgning sendes til provstiudvalget

2

Budget 2019 (KE). Bilag udsendt 15.5.
Forslag godkendt som fremlagt. Fordeling af frie midler søges afklaret inden aflevering af
budgetudkastet senest 1. juli. Flere forhold blev desuden drøftet mhp. fremtidig opmærksomhed:
kordegnevikar, kirkekoret og samarbejde med jazz-festivalen.

2a

1. kvartalsrapport 2018 (KE). Udleveret på mødet.
Gennemgået, godkendt og underskrevet af formand og kasserer.

3

Ribe Domsogns afregning vedr. moms til provstiet (TR)
Orientering. Skrivelse fremsendes til provstiudvalget.

4

Renovering af Domkirkens varmeanlæg (HP)
MR vedtog ønske til Budget2019 (se pkt. 2): kr. 1.000.000 til optimering af varmeanlæg.

4a

Optimering af lydanlæg
Overslag: kr. 100.000. Besluttet udført. MR besluttede at anvende ca. 50.000 af de frie midler til
dette formål (jf. pkt. 2).

5

Anden bygningskyndig. (HP) notat udsendes.
Kandidater drøftet. Der var enighed om at rette henvendelse til en enkelt af de nævnte.

6

Forsøgslovgivningen for menighedsråd. (JTB) bilag
TR orienterede.

TR
7
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8
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Orientering
Præster: (TB) Sogneudflugten 14.6. er udsolgt, og der er venteliste. Menighedsturen i 2019 til
Corbier (F) planlægges. Der er deadline for det næste kirkeblad 3.6. Maraton-sangen 21.6. kl. 10-18
er på plads.
Medarb.repr.: Diverse faglige kurser for kirketjenerne står for døren (bl.a. vedr. hjemmeside).
Bemærk desuden, at flere borde slibes p.t.
Udvalg:
Planudvalg: møde 22.5.
Kioskudvalg: kort drøftelse vedr. varesortiment og fremtidig indretning
Jordudvalg: der vedtoges en fornyet drøftelse vedr. jordsalg. Det bliver et punkt på næste møde.
Kirkeværgen:
• Der erindredes om det årlige kirkesyn: tirsdag 12. juni 12.15
• Kirkens udvendige vedligeholdelsesarbejder fortsætter fra uge 27 og er planlagt afsluttet inden
Langgaard Festivalen (fra 30.8.).
Kirkegårdsværgen:
• Byggeri: processen fortsætter, bl.a. mhp. afklaring vedr. evt. arkæologiske undersøgelser.
• Kirkegårdsbestyrelsen forventes 30. maj at godkende udviklingsplan vedr. Gl. kirkegård mhp.
MRs godkendelse på næste møde.
• Desuden projekteres broen over Stampemølleåen i samarbejde med kommunen og Ribe
Byferie.
Kontaktperson:
Der nedsattes to udvalg: 1) vedr. udarbejdelse af stillingsindhold for ny kantor (DW, BB, TR, JTB), 2)
vedr. et jubilæum i august (DW, TR).
Formanden: Kannikegården er blandt 50 nominerede fra hele verden vedr. Wienerberger Brick
Award 2018 – vinderen udpeges18.5. Den anden konkurrence i regi af RIBA (Royal Institute of
British Architects, London) shortlister de 62 nominerede i september.
Eventuelt
En arbejdsgruppe, HP, TR og Knud Jensen, arbejder på til efteråret at tilrettelægge en studietur for
MR og medarbejdere inkl. ledsagere.
NB: næste møde onsdag 20. juni 2018 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 19.10
Referat MR-møde 16. maj 2018 godkendt 20. juni 2018
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