Ribe, 18. august 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 17. august 2016 kl. 16.30 i Kannikegården, mødelokalet
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Poul Karstensen, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.) og Signe von Oettingen
Afbud: Henning Kruse, Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming, Jens Torkild Bak
Sang (PD): Du danske sommer
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Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 15.6. 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet.
Der aftaltes endvidere en delvist ny procedure vedr. godkendelse og offentliggørelse: Efter
udsendelse af referat har MR-medlemmer 48 timer til at supplere/godkende. Herefter
offentliggøres referatets åbne punkter på Domkirkens hjemmeside.

2

Godkendelse kvartalsrapport for 1. halvår 2016.(KE). Bilag uddelt på mødet.
Gennemgået og godkendt. Underskrevet af formand og valgt kasserer.

2a

Beholdningseftersyn for Ribe Domkirke
Beholdningseftersyn oplæst og forelagt MR samt underskrevet af formanden.

3

Godkendelse af kunstværk til Ny Kirkegård. (PK,KE)
Kirkegårdsbestyrelsen har bestilt og godkendt et oplæg fra kunstneren Ole Videbæk, Ribe. MR tager
bestyrelsens godkendelse til efterretning og giver projektet sin fulde opbakning.

4

Offentligt orienteringsmøde d. 13.9. 2016 (program m.v.). Drøftelse (TR). Bilag udsendt 14.8.
Formanden gennemgik proceduren indtil og med orienteringsmødet: det er bl.a. besluttet at indgå i
en fælles annoncering vedr. valg i provstiets sogne m.v. Desuden blev det skitserede program for
orienteringsmødet gennemgået:
 korte oplæg ved formand, kirkeværge og udvalg
 valgbestyrelsen orienterer vedr. kandidatlister og gennemførelse af valg
 orientering vedr. yderlige bekendtgørelser:
Der serveres kaffe og brød.

5

Menighedsrådsvalg 2016 (valgbestyrelsen). Bilag udsendt 14.8.
Procedurer og praktiske forhold drøftedes. Valgbestyrelsen udarbejder oplæg på baggrund heraf.
Endvidere redegjorde valgbestyrelsens formand (TR) for, at




til Domsognets MR vælges 8 (otte) medlemmer
kandidatlister kan indleveres fra 20. september kl. 19 til 27. september kl. 19 enten til
valgbestyrelsens formand eller på kordegnekontoret i henhold til særlig
bekendtgørelse.
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6

Kannikegården, orientering. (TR)
Økonomi vedr. Kannikegården (månedsoversigt udsendes for juli.) (TR). Bilag udsendt 16.8.
Adgangsforhold.
 TR gennemgik projektets økonomiske status samt nogle enkeltheder vedr. projektets afslutning
 Adgangsforholdene til Kannikegården drøftedes i lyset af den store turistinteresse. Husrådet
udarbejder oplæg til den praktiske håndtering heraf

7

Menighedsråds/personalestudietur d. 14. oktober 2016 – tilmelding d. 15.8. (TR)
Tilmeldinger hhv. afbud meddeles snarest.

8

Orientering
Præster (SvO):
Konfirmationsforberedelse begynder 21. og 22. september. SvO 1 hold (torsdag), TB 2 hold
(onsdag+torsdag). SvO sikrer distribution af bibel-gaver til de konfirmander, der ikke modtog den
ved forårets konfirmation.
TR orienterede vedr. sidste uges indbrud i Domkirken. Procedurer vedr. Domkirkens lukning blev
drøftet.
Udvalg:
Præstegårdsudvalg (HP): p.b.a. forårets præstegårdssyn forestår der forestår diverse småarbejder.
Kirkegårdsbestyrelse (HK): Jf. pkt. 3
 Kirkeværge (HP): 10-års planen er iværksat ved nordre korsfarm. Arbejdspladsens indretning er
aftalt med kommunen
 Lysprojektet: kirkens arkitekt Steffen Petersen arbejder videre med et oplæg
Kontaktperson:
Der gennemføres p.t. APV for 6(?) medarbejdere med hovedansættelse i sognet.
Formanden:
 Bispekåben udlånes til DR-TV’s kommende ”kirkelige” dramaserie
 Reformationsudstillingen: SvO, TR og Knud J arbejder videre mhp. åbning 31. oktober d.å.
 Borgertårns-formidlingen (KE): der er kommet layout oplæg fra Lars Møller (layouter på
Domkirkemuseets plancher). Pris afventes.
 Kulturministeren besøger efter planen Kannikegården 31. august.
 Lydinstallationerne i Domkirkemuseet begrænser organisternes øvemuligheder i kirken og
hindrer orgelspil i kirkens åbningstid. Formanden drøfter løsningsmuligheder med
organisterne.

8

Eventuelt
Behovet og perspektiverne for oprydning i nordre sideskib kommenteredes.
Næste møde: 13. september 2016 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.55

Referat MR-møde 17. august 2016 godkendt 13. september 2016

Dagmar Warming

Henning Kruse

Signe von Oettingen

TR

Henrik Præstholm

Poul Karstensen

Torben Bramming

Henrik Noer

Per Dalgaard

Jens Torkild Bak

Tage Rosenstand

Karsten Eskildsen
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