Ribe, 19. april 2018
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 18. april 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
636
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul
Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn, (medarb.repr.) Torben Bramming
og Jens Torkild Bak
Afbud: Signe von Oettingen
Sang: (JTB) Det er forår
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 21.3. 2017 (KE)
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2

Budget 2019 – optakt.
Herunder MR´s kommende indsatser jfr. målsætning (KE). Notat udsendt 16.4.
Drøftelse. Der var enighed om behovet for en prioritering af indsatser både i relation til eget budget
og til evt. ekstern finansiering. Blandt temaer, der kort drøftedes: børnetilbud ved gudstjenester,
allokering af personaletimer til f.eks. kommunikation, arbejde med børn og unge – evt. i
samarbejde med nabosognet. Den videre drøftelse henvises til plan- og KR-udvalgene. KR-udvalget
holder sit første budgetmøde torsdag 26. april, som er første deadline for indsendelse af
budgetønsker til kassereren.

3

Ribe Domsogns afregning vedr. moms til provstiet (TR)
Efter afslutning af byggeregnskab og SKATs godkendelse af momsregnskabet skal Domsognet
tilbagebetale ca. kr. 1,6 til provstiet. Provstiudvalget er imidlertid positivt indstillet overfor at
reservere en andel heraf til et evt. velbegrundet projekt i Domsognet. Dette drøftes senere, ligesom
selve tilbagebetalings-kadencen overvejes.
JTB har haft en drøftelse med PWC-revisorerne vedr. byggeregnskabet, og PWC vil efterfølgende
fremsende spørgsmål, kommentarer m.v. vedr. evt. uklarheder.

4

Renovering/udskiftning af topdæk på Borgertårnet (HP). Bilag udsendt 13.4.
Udføres fra september. Indtil da udføres nødvendige reparationsarbejder. Finansiering af forventet
ca. 300.000 tilrettelægges evt. som et likviditetslån fra provstiet.

5

Renovering af Domkirkens varmeanlæg (HP). Bilag udsendt 13.4.
Udsat til senere drøftelse.

6

Anskaffelse af nye stole til Domkirken (HP). Bilag udsendt 13.4.
Drøftedes. Beslutning udsat.

7

Overenskomstforhandlinger 2018, Lockout- status (TR)
Kort orientering
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Frivilligkredsen ved Folkekirkens Nødhjælp, Ribe: anmodning om støtte til jubilæumsarrangement.
MR mente ikke at kunne støtte arrangementet, hvilket formanden meddeler kredsen.
Orientering
Præster:
(TB) Orienterede om organisatoriske ændringer i RAMS, om de veloverståede konfirmandudflugter
og den næste sognetur.
(JTB) Orienterede om udfordringer vedr. den nye kirkeministerielle journalisering, og om at PU har
bevilget kr. 500.000 til et folkemøde i anledning af Genforeningsjubilæet i 2020. Desuden omtalte
JTB de fortsatte problemer med Domkirkens lydanlæg. HR meddelte, at Sicom tilser anlægget
torsdag 19.4.
Medarb.repr.:
Aktuelt: Rengøring i Borgerårnet og forestående faglige kurser.
Udvalg:
(Kioskudvalget) Har netop taget fat på sonderende samtaler med den bygningssagkyndige vedr. en
evt. flytning af kiosken.
(Planudvalg) Forestående større arrangementer: grundlovsmøde i bispehaven 5. juni - Domsognet
yder et lille tilskud, og Pigekoret medvirker. Desuden Maratonsang 21. juni, hvor der stadig mangler
et par sangværter.
Kirkeværgen: jf. pkt. 4-6.
Kirkegårdsværgen:
Der er fortsat usikkerhed vedr. behov for omkostninger til arkæologiske undersøgelser forud for det
nye byggeri på gl. kirkegård. Endvidere arbejdes der med broprojektet fra Byferien over
Stampemølleåen til gl. kirkegård. Ribe Forskønnelsesudvalg har bevilget kr. 150.000 til formålet.
Kontaktperson:
Camilla Darling Bunk er ansat som ”ene-leder” af Pigekoret indtil 21.6. og vil efter sommer fortsat
være tilknyttet et antal timer. MUS-samtaler gennemføres i denne tid.
Formanden:
MR har fået en henvendelse om, at Den gl. Arrest er til salg samt en anmodning om støtte til Ribe
Jazz-festivals søndagsgudstjeneste. Desuden henvendelser fra det nye demens-arbejde i Esbjerg
(formanden udsender materiale) og information vedr. muligheder for tvær-sognesamarbejde.
Henvendelse fra Hans Schwenker besvares af formanden og SFJ (fmd. planudvalg) i fællesskab.
Domorganist Birgitte Ebert orienterede om koncertvirksomhed m.v.:
Koncertplanen for 2018 udleveredes til alles imponerede tilfredshed. Medarbejdernes
arbejdsbelastning drøftedes kort.
Det musikalske flagskib, Langgaard Festivalen, har modtaget kr. 2,2 mio. fra Augustinus Fonden til
”særlige tiltag” over tre år. Donationen omsættes i første omgang til sikring af opførelser af nogle
omkostningstunge ”signaturværker” og til nogle nye formidlingstiltag. Forholdet mellem festivalens
afvikling og lukning af kirkerummet drøftes.
I øvrigt drøftedes kort spørgsmål vedr. kororgel i kirken, flygel i Langgaard Salen og
anvendeligheden af Kirkesangbogen.
Eventuelt
NB: næste møde onsdag 16. maj 2018 kl. 16.30
RAMS-repræsentantskabsmøde 15. maj kl. 19: CA deltager i SFJ’s fravær.

Mødet sluttet kl. 19.10
Referat MR-møde 18. april 2018 godkendt 16. maj 2018
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