Ribe, 19. maj 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, torsdag 18. maj 2016 kl 16.30 i Kannikegården, mødelokalet

TR

590

Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen, Per Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.) og Jens Torkild
Bak
Afbud: Signe von Oettingen, Torben Bramming
Sang (DW): Det dufter lysegrønt af græs
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 28. april 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet. Desuden fik sekretæren menighedsrådets tilladelse til to
redaktionelle ændringer i referaterne fra møderne hhv. 25. februar og 16. marts 2016.

2

Temadrøftelse: Folkekirkens og Ribe Domsogns økonomi
Drøftelsen fandt sted med udgangspunkt i en nylig artikel fra Weekendavisen og kom bl.a.
til at dreje sig om oplevelsen af ugennemsigtige økonomisystemer, sognenes driftsøkonomi
og folkekirkens forskellige økonomiske niveauer/områder (sogn, provsti, stift, fællesfond
m.v.). På næste møde følges op med en drøftelse af folkekirkens generelle udgifter, bl.a. til
kirkegårde, en drøftelse af perspektiverne for folkekirkens civilregistrering samt forslaget
om, at staten giver tilskud til kirkebygninger m.v., mens udgifter vedr. forkyndelse m.m.
betales via ligningsmidler.
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Reformationsjubilæet 2017
Kort orientering ved JTB vedr. stifts- og provstiinitiativer: opmærksomheden henledes især
på det planlagte Folkemøde i Ribe 12.-15. oktober. Et nedsat provstiudvalg har SvO og KE
som medlemmer foruden Ulla Kroman-Mejer fra Bramming. I dette regi afholdes
orienterings- og inspirationsmøde i Kannikegården torsdag 9. juni kl. 17.
Desuden har Domkirkemuseets bestyrelse afsat midler til en reformationsformidling dels i
museet, dels i Borgertårnets 1. stokværk (etagen over de 11.00 jomfruers kapel). MR er
indforstået hermed.

4

Budget 2017, opstart (KE). Bilag udsendt 14.5.
Godkendt og afleveret til provstiet påtegnet:
Ribe Domsogns Menighedsråd, CVR-nr. 57237228, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 18-05-2016
16:13
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TR 591
Momsforhold, kort orientering (KE/PK)
Der orienteredes om de gennemførte sonderinger hos SKAT, bl.a. på et møde i Svendborg
11. maj. Menighedsrådet skal nu fremsende oplæg vedr. principperne for den foreslåede
delvise momsafløftning vedr. Kannikegården tillige med kontospecifikationer for
Domsognets regnskabsår 2013-2015. Herefter tager SKAT stilling vedr. udbetaling af den
foreløbigt indeholdte moms. Tilbage står endnu nogle overvejelser, bl.a. en sammenligning
af ovennævnte m2-fordeling med den, der anvendes i BBR-sammenhæng. K&R holder
fornyet møde 27. maj. Publikums adgang til ruin-delen udgør et særligt problem i
momssammenhæng og vil blive drøftet yderligere i K&R, MR og et evt. senere nedsat
særligt udvalg.
Kannikegården, orientering. (TR)
a) Økonomi, bilag udsendt 17.5.
b) Udlejninger/benyttelse af Kannikegården
a) TR orienterede: de uforudsete udgifter har overskredet budgettet med ca. 1,4 mio. Der
er taget højde herfor i de frie midler, men finansieringen forventes lettet i f.m. den
ovennævnte momsafgørelse
b) de forskellige besøgstilbud blev drøftet, og servering for større besøgsgrupper
besluttedes henvist til ekstern leverance med sædvanlig betaling for leje af lokaler.
Lejen (for eksterne lejere) for Processionsgangen besluttedes justeret til:
 lokalelån til indtagelse af mad/drikke kr. 240 + moms
 Møder à 2 timer
kr. 400 + moms
 Møder à 4 timer
kr. 600 + moms
 Møder à 6 timer/koncerter
kr. 800 + moms

7

Mødedatoer for resten af menighedsrådsperioden. (TR)
Onsdage kl. 16.30: 15.6., 17.8., NB 13.9. (valgorientering 13.9. aften), 26.10., 16.11.
(Valg til menighedsråd 2016-2020: 8.11.)
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Orientering
Præster (JTB):
Intet
Medarbejderrepræsentant:
Intet
Udvalg:
 Præstegårdsudvalg: der har været afholdt syn 17.5., og der må i de kommende år
forventes udgifter til renovering af badeværelse (jf. Budget 2017) og carport.
 Planudvalg: holder møde 25. maj
 Jordudvalg: har holdt møde 9. maj med John Frikke, Nationalparken. Domsognets
jorder forventes omfattet af en græsningsplan, som Nationalparken p.t. arbejder med.
Yderligere information afventes.
Kirkegårdsbestyrelse (HK):
Jf. det udsendte (17.5.) referat fra møde 3. maj. Der arbejdes fortsat med P-forhold ved
den gamle kirkegård. Byggeprojektet er p.t. stoppet og afventer møde med provsti 7. juni.

TR 592
Kirkeværge (HP):
 Der har været afholdt kirkesyn 17. maj.: kirken vurderes generelt i fin stand, dog med
iagttagelse af de udestående vedligeholdelsesarbejder, som tidligere er påpeget og
godkendt hhv. planlagt af MR. Mest presserende er udbedring af trædækket på
Borgertårnets top.
 Vedr. det påbegyndte projekt med optimering af lyset i Domkirken: arkitekt Steffen
Petersen arbejder sammen med lysdesigner Steen Andersen og Okholm Ligting og har
udarbejdet nogle helt foreløbige skitser. MR afventer det videre forløb.
Kontaktperson:
 Der har været afholdt medarbejdermøde.
 En arbejdsmiljøkonsulent har besøgt kirkegårdens kontorer (inkl. Mødelokalet) og
konstateret for få lux til arbejdsbrug. Problemet er videresendt til Erik Frandsen.
 Kordegnen har efter aftale med TR og de berørte medarbejdere justeret fordelingen i
flere arbejds- og formålsbeskrivelser (jf. bl.a. Budget 2017).
Formanden: Kulturministeren besøger Kannikegården onsdag 31. august kl. 14.50-15.30.
7

Eventuelt
 Der gennemføres Åbent Hus 12. juni! KE udsender info til medarbejdere og frivillige.
 HN orienterede: på det netop overståede repræsentantskabsmøde i RAMS udtrykte
medarbejderne ønske om et tættere samarbejde med de enkelte sogne. Som led heri
indkaldes til info-møder i de respektive provstier. I Ribe Domprovsti er der møde 7. juni
i Processionsgangen.
 Reception på Kunstmuseet fredag 20. maj kl. 14 i anledning af direktørens – og MRs
næstformands! – forestående runde fødselsdag.
Næste møde: 15.6. 2016 kl. 16.30
Kirkegårdssyn og fælles menighedsrådsmøde d. 19.5

Mødet sluttet kl. 18.50 (mødet påbegyndt med 10 min. forsinkelse)
Referat MR-møde 18. maj 2016 godkendt 15. juni 2016
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