Ribe, 23. januar 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 17. januar 2017 kl. 16.30 i Kannikegården

TR
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen,
Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming og
Jens Torkild Bak
Afbud: Solveig Jørgensen og Signe von Oettingen
Sang: (CA): Den blå anemone
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referater fra d. 16.11. og 22.11. 2016 (KE)
Referatet fra 16.11. (sidste menighedsråds(MR)-møde i forrige valgperiode) blev
underskrevet på mødet, men er ikke efterfølgende blevet udsendt. Det sker s.m.
nærværende referat.
Referat fra konstituerende møde 22.11. blev godkendt og underskrevet.

2

Forretningsorden for menighedsrådet (bilag udsendt 11.1.: forretningsorden for perioden
2012-2016) (TR)
Ændringer til forretningsordenen som drøftet på mødet udsendes og godkendes på næste
møde.

3

Regulativer for: kontaktperson, kirkeværge, kasserer, protokolfører, stående udvalg. (TR)
Gennemgået på mødet og godkendt. TR udsender regulativerne pr. mail (udsendt 19.1.).

4

Regnskabsinstruks (KE)
Gennemgået og underskrives på næste møde, efter at enkeltheder er tilrettede.

5

Udvendige vedligeholdelser i 2017 (HP)
Der planlægges med fortsatte udvendige murerarbejder på kirken til en samlet udgift på ca.
kr. 600.000. Vedligehold af de højtsiddende vinduer tilstræbes prioriteret i den fortsatte
vedligeholdelsesplan, men de kommende overslag vil vise, om det bliver muligt.

6

Høring vedr. Forsøg i Folkekirken – høringsfrist 27.1.2017 (bilag udsendt 11.1.) (JTB,TR)
Drøftet. MR ønsker ikke at indsende høringssvar.

7

Datoer for menighedsrådsmøder i 2017
Alle møder kl. 16.30 i mødelokalet, Kannikegården
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Onsdage 22. februar, 15. marts, 19. april, 17. maj
Tirsdag 20. juni
Onsdage 23. august, 20. september, 25. oktober, 15. november og 20. december

8

Kannikegården – diverse. (TR)
Konstaterede mangler synes udbedrede, men afventer arkitektens gennemgang. Desuden
arbejdes der med løsning af algeangreb på bygningens nordside: foreløbigt forsøges der
med en stribe belægning af tombak (en fleksibel messinglegering), hvis aflejringer
eliminerer alger.
Desuden rapporteredes fra festligheden vedr. Kannikegårdens præmiering af Esbjerg
Byfond.

7

Orientering
Præster:
(TB) Dåbsoplæringen af flygtninge og asylansøgere fortsætter, bl.a. er der fire dåb i Seem
kirke søndag 22. januar. MR godkendte at dække udgiften til yderligere to busture i denne
sammenhæng Hviding-Odense t/tr. Desuden deltager TB på sognets vegne i et pilotprojekt
for Alzheimer-patienter i samarbejde med Esbjerg Kommune og Alzheimer-foreningen,
hvori bl.a. filmoptagelser i Domkirken indgår.
(JTB): er p.t. vikar i Tønder provsti. Forberedelserne til Folkemødet fortsætter.
Medarbejderrepr.: det midlertidige depotrum i nordre sideskib er nedtaget og indholdet
fordelt på øvrige depot-faciliteter.
Udvalg: planudvalget konstituerede sig lige før jul med SFJ som formand og KE som
sekretær. Næste møde afholdes 1. februar forud for MRs berammede temamøde.
Jordudvalg (v/HK): Jordstykket på Degnevej er udlejet for de kommende to år, mens
lejemålet på Bjerrumvej udløb ved nytår. HK bad om midler til konsulentbistand vedr. den
fortsatte drift på Bjerrumvej. Udgiften blev godkendt.
Kirkeværge: Jf. pkt. 5. Desuden arbejdes der fortsat på forbedring af de aktuelle lysforhold i
kirken. Arkitektens oplæg vedr. den ”store” lysplan afventer fremdeles.
Kontaktperson: Punktet måtte henvises til efterfølgende udsendelse. Dette skete senere
samme dag, og anliggenderne er indsat herunder og under formandens orienteringer:
 Kordegnene er arbejdsmæssigt pressede - der arbejdes på løsninger.
Formand:
 Forsikringssagen vedr. revne i muren på Arresten, er afvist af Codan - de mener ikke, vi
eller Jorton er ansvarlige for skaden
 Besøgstal i Domkirken i 2016 har været stabile i forhold til forrige år (oversigt er
vedhæftet udsendlesen af dette referat)
 Garantinedskrivelse vedr. 1 etape restaurering af Borgertårnet - G-stillelsen for
2. etape ophører i 2018
 Migrantgudstjeneste v. biskoppen i Domkirken d. 29.1 kl. 14-17
 Prisblad vedr. udlejepriser i Kannikegården er sendt til godkendelse i provstiet

10 Eventuelt
 Husk invitation til Ribe Kirkegårdes Nytårskur d. 25.1. kl. 16.30 i Processionsgangen
 Der arbejdes videre med en løsning i f.t. orgeløvning i kirkens åbningstid

TR
Mødet sluttet kl. 18.30
Referat MR-møde 18. januar 2017 godkendt 22. februar 2017

Dagmar Warming

Solveig F. Jørgensen

Signe von Oettingen

Henrik Præstholm

Poul Karstensen

Torben Bramming

Tage Rosenstand

Christian Abildgaard

Jens Torkild Bak

Henning Kruse

Karsten Eskildsen
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