Ribe, 24. september 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 16. september 2015 kl. 19 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen, Per Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen og Henrik Ravn
(medarb.repr.)
Afbud: Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Sang (PD): ”Nu falmer skoven”
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra d. 17.6. og 19.8. 2015 (KE)
Begge referater godkendt og underskrevet.

2

Lysforhold i Domkirken. Drøftelse som forberedelse til møde med arkitekter d. 29.9. (HP)
Behov og ideer vedr. mulighederne for en fornyet belysning i Domkirken drøftedes. Der
erindres om mødet tirsdag 29. september kl. 12 med den bygningssagkyndige arkitekt
Steffen Petersen og lyskonsulenten Otto Steen Andersen. Til mødet er indbudt hele MR og
interesserede funktionærer (der serveres et stykke mad). HP, HR og Folmer Iversen tager et
indledende møde med d’herrer forud for mødet mhp. afdækning af egentlige behov og
præsentation af kirken særligt overfor lyskonsulenten.

3

Budgetansvar/kompetencer (KE)
Sammenhængen mellem budgetansvar, godkendelsesprocedurer og administration
drøftedes. Det besluttedes, at K&R-udvalget som udgangspunkt foretager revision forud for
hver kvartalsrapport og sikrer fornøden tilbagemelding til de respektive budgetområder.

4

Kannikegården, orientering (TR)
Økonomi vedr. Kannikegården (månedsoversigt udsendes for august/sept.) (TR)
TR orienterede. Desuden bl.a.:
 AV-indkøb er sendt i udbud.
 Telefoni udgør p.t. et særligt anliggende og skal forinden udbud koordineres med
Kirkeministeriet.
 Indretning af interiører: det nedsatte udvalg (DW, HN og Birgitte Ebert) har afklaret
behovene og tilbud forventes hjemtaget snarest.
Momsforholdene vedr. Kannikegården har været indgående drøftet med revisor, og de
fremtidige momsforhold er med revisors mellemkomst tilrettelagte. MR bør snarest
godkende den valgte procedure, som tillige forelægges provstiet. Domsognet returnerer
for meget negativ moms tilbagebetalt fra SKAT vedr. Kannikegården 2012-14.
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I anledning af de forestående udbud gjorde HP opmærksom på det fortsatte behov for
anvendelse af de frie midler, jf. Regnskab 2014.
4a

Fælles markedsføring: "Vadehavskysten, Vækst gennem salg og fælles markedsføring. "
Menighedsrådet mente ikke at kunne tage stilling til evt. medlemskab eller sponsorat på
det foreliggende grundlag. Anliggendet overvejes indtil næste møde, hvor der forventes
taget beslutning herom.

5

Flygtningesituationen. Kan vi, domkirken, domsognet og menighedsrådet, yde et bidrag til
at løse den fortvivlede flygtningesituation? (PD)
Diakoniudvalget tager kontakt til Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Ribe med henblik
på at afdække evt. behov, som MR kan bidrage til at imødekomme.

6

Orientering
Præster (SvO):
 Et minikonfirmandhold begynder snarest, mens konfirmandholdene begynder 23.
oktober. For konfirmanderne er der foreløbigt planlagt påskevåge, hvor biskoppen
holder gudstjeneste, samt en udflugt 31. marts 2016.
 Der er kommet henvendelse fra en museumsdirektør fra Flensborg vedr. eventuelt
samarbejde om en udstilling ”Glaube, Orte, Kunst”. SvO fortsætter dialogen.
 Kirkebladets fremtidige udgivelsesterminer bliver 1. december, 1, april og 1. august.
Bladet redigeres for fremtiden og indtil videre af TB.
Medarbejderrepræsentant:
 Langgaard-festivalen blev gennemført med stor (stadig større) succes. MR udtrykte ros
og stor anerkendelse af alle berørte medarbejderes indsats og tilsvarende glæde over
det fornemme arrangement.
 Turist-sæsonen er ved at klinge af. Foreløbigt ser besøgstallene meget tilfredsstillende
ud.
 Stiftets årlige møde for kirketjenere foregår næste år i Ribe – i den ny Kannikegård.
Udvalg:
Møde i kommunikations- og planudvalg onsdag 7. oktober.
Kirkegårdsbestyrelse (HK): jf. referat fra møde 17. august, udsendt d.d. Desuden:
 Arkæologien er overstået, men der bør afsættes op til kr. 150.000 til eventuelt 14
dages yderligere undersøgelser.
 Handelen vedr. ny kirkegård er nu gennemført.
 Byggeriet på gl. kirkegård: samarbejdet med arkitekt Niels Pindborg forventes fortsat
og formaliseret gennem aftale med Arkitekttegnestuen Tauman.
 Arbejdet på kirkegårdene i Vester Vedsted og Hviding forløber til almen tilfredshed.
 HK refererede kort fra den overståede studietur (jf. det ovennævnte mødereferat).
Kirkeværge (HP):
Intet – jf. dog pkt. 4.
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Kontaktperson:
Lønforhandling står for døren.
Formanden (TR):
Intet
7

Eventuelt
Drøftelse af forholdsregler ved overdreven støj under gudstjenester, f.eks. fra urolige børn.
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdage 21. oktober, 18. november og 16. december

Mødet sluttet kl. 21.45
Referat MR-møde 16. september godkendt 21. oktober 2015
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