Ribe, 18. maj 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 17. maj 2017 kl. 16.30 i Kannikegården
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Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand (fmd.), Henning
Kruse, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn
(medarb.repr.), Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: Poul Karstensen
Sang: (KE): Gak ud, min sjæl
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat 19. april 2017 (KE)
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende MR-medlemmer.

2

Budget 2018 (KE). Bilag udsendt 15.5.
KR-udvalgets forslag forelagdes (jf. bilagene), og en række enkeltposter blev gennemgået
og drøftet. Der var tilslutning til budgetudkastet, som med tilføjelse af de pligtige
forklaringer, bl.a. vedr. merudgiftsønsker, forventes vedtaget på næstkommende MRmøde, 20. juni.

2a

Ansøgning til provstiudvalget om oprettelse af 50% lokalfinansieret præstestilling som
overenskomstansat ved Ribe Domsogn- Seem Pastorat
MR sender sammen med Seem sogn ansøgning til provstiudvalget vedr. oprettelse af en
50% overenskomstansat præst ved Ribe Domsogn-Seem pastorat. Biskoppen har
tilkendegivet at ville finansiere yderligere 25%.

3

Forsøgsordning vedr. fælles kirkegårde. (CA, m. fl.)
MR støtter kirkegårdsbestyrelsen i ønsket om større uafhængighed af ”ejersognene”, Sct.
Catharinæ sogn og Ribe Domsogn. Det besluttedes, at MR i samarbejde med Sct. Catharinæ
sender en ansøgning til kirkeministeriet herom.

3a

Salg af bygningen i Gravsgade 50
MR godkender salg, idet det forventes, at problematikken vedr. P-pladser ved den gamle
kirkegård løses tilfredsstillende.

4

Folkemødet (JTB)
a) Anskaffelse af monitor til PR
b) MR-medlemmers aktive deltagelse (JTB)
a) HR har indhentet tilbud vedr. informationsmonitor til opsætning i Kannikegården og
vendt mod Domkirkepladsen. DW og HR arbejder videre med en løsning.
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b) Reformationsgruppen udmelder i god tid evt. behov for MRs medhjælp.
5

Ansøgning om støtte til missionskonference i Church of Love, Odense (HP). Bilag uds.
MR bevilger kr. 10.000 til det ansøgte formål.

6

Kannikegården – Byggeregnskab. (TR) bilag følger
Byggeregnskabet er nu afsluttet og indsendes til provstiet sammen med Regnskab 2017.

7

Indledende drøftelse af kirkens varmeforhold. (HP) bilag følger
HP orienterede kort.

8

Orientering
Præster: JTB takkede for MRs indsats, deltagelse og gave i anledning af fødselsdagen 15.5.
Medarbejderrepr.: HR orienterede om planerne for flytning af hjemmeside og kalender til
ny leverandør.
Udvalg: udsat.
Kirkeværge: orienterede kort om status for vedligeholdelsesprojektet.
Kirkegårdsbestyrelse: jf. pkt. 3 og 3a.
Kontaktperson: intet
Formand:
• deltager i Mies van der Rohe-ceremonien i Barcelona 26. maj. Evt. deltager tillige PK.
• 22 juni er der sogneudflugt. Turen går bl.a. til Rømø og Schackenborg.

8

Eventuelt:
JTBs prædikensamling sælges i kirkens kiosk.
Næste møde NBNB tirsdag 20. juni kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 19.05
Referat MR-møde 17. maj 2017 godkendt 20. juni 2017
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