Ribe, 19. september 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 18. september 2019 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
663
Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul Karstensen, Christian
Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming
og Jens Torkild Bak
Afbud: Solveig F. Jørgensen
Sang (JTB): Det lysner over
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 12.6. 2019 (KE)
Godkendt og underskrevet.

1a

Revisionsprotokollat 2018
Protokollatet uddelt, gennemgåendt, godkendt og underskrevet af menighedsrådets medlemmer,
idet SFJ underskriver efterfølgende. I forlængelse af protokollatets anbefalinger vedtog
menighedsrådet at etablere funktionsadskillelse vedr. håndtering af betalinger og andre
kontooverførsler. Anbefalingen vedr. ændring af eksisterende enefuldmagter vurderes mhp.
beslutning på næste møde.

2

Processionsgangens restaurering (TR)
Provstiudvalget har bevilget kr. 400.000 til renovering af Processionsgangen. Menighedsrådet kan i
kraft af en opstået lønbesparelse og mulighed for en budgetmæssig omprioritering sikre yderligere
kr. 350.000. Med en samlet ramme på kr. 750.000 tilrettelægger det nedsatte udvalg et revideret
projekt i f.t. det tidligere, der blev udarbejdet af arkitekt Jørgen Overby. Enkeltheder vedr.
indretning drøftedes kort.

3

Domkirkens publikationer (KE)
Forslag om udarbejdelse af en ny, trykt guide til Domkirken til erstatning af den nuværende, der er
langt over 30 år gammel. Flere perspektiver vedr. kirkens (turist)formidling drøftedes herunder 1)
formidling til børn og unge, 2) elektronisk formidling og 3) en større, repræsentativ bogudgivelse.
Der arbejdes videre med ideerne mhp. videre foranstaltning.

3a

Ansøgning om bidrag til broderi- workshop i Fællesrum/Domkirken
Domsognet kan ikke imødekomme formålet økonomisk, men tilbyder at stille lokale(r) vederlagsfrit
til rådighed.

4

Ritualer – fortsat og med evt. beslutning om hvilke områder der fremover skal drøftes (alle)
Udsat. Det overvejes at arrangere et særskilt temamøde vedr. anliggendet.
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5

Domkirkekonvent i Haderslev – (TR) jf. indbydelse udsendt 27.8.
Onsdag 30. oktober. Tilmelding til TR senest torsdag 10. oktober.

6

Orientering
Præster:
(SvO): nyt konfirmandhold på 23; der tilbydes minikonfirmandundervisning i uge 44, 47 og 4; der
deltager to ”konfi-piloter” på konfirmandtræf 8.-10.11.
(TB): der er reunion for junis Frankrigs-farere 29.9.; sogneudflugten til bl.a. Vedersø blev
gennemført med stor succes; arrangement for konfirmand(forældre) 29.9.; to konfirmandhold på
hhv. 22 og 19.; i Seem gennemføres drøftelsen vedr. forslag til ny autorisation af folkekirkens
ritualer søndag 27.10. efter gudstjenesten; der arbejdes i Seem på nye faciliteter til de møder, der
hidtil har fundet sted i Skallebækhus.
(JTB): deltager i et kommunalt ensomhedsprojekt, ”Ens om mad”, projektgruppen mødes i Sct.
Peder Café.
Medarbejderrepr.:
Langgaard-festivalen blev vel overstået; pr. d.d. besøgende: 52.000 i tårnet, 160.000 i kirken,
museet 45.000, 56.000 i ruinrummet. Tårnentré d.d.: 855.000 (budget 975.000).
Udvalg: intet
Kirkeværgen:
Den fremsendte kirkesynsrapport indeholder ingen særlige bemærkninger; i lyset af drøftelser vedr.
nyindretning af Processionsgangen arbejdes der på alternative depotløsninger; der arbejdes med
regulering af lyset i kirkens korsskæring; spørgsmålet vedr. anskaffelse af stabelstole til brug i kirken
medtænkes i projektet vedr. Processionsgang.
Kirkegårdsværge:
Den nye mandskabsbygning: byggeriet er afleveret, men det har vist sig, at porten er for smal til
kirkegårdens lastbil. Der arbejdes på en løsning inkl. økonomisk afklaring i h.t. arkitekt. Forpladsen
ved den nye bygning afventer afklaring med Esbjerg Kommune hhv. kirkegårdskonsulent.
Udviklingsplan vedr. gl. kirkegård: kirkegårdsarkitekt Charlotte Skibsted forbereder et alternativt
forslag, og hendes besøg i Ribe aftales snarest.
Kontaktperson (orientering udsendt på mail umiddelbart efter mødets afslutning):
Den nye domkantor, Lars Ole Mathiesen, er begyndt med korene, og det ser lovende ud. 1.10.
Indtager han den fulde stilling i Ribe Domsogn-Seem Pastorat
Formand (orientering udsendt på mail umiddelbart efter mødets afslutning):
• Første ville jeg takke Signe, Torben og Knud for den veltilrettelagte tur til Frankrig. Det var en
oplevelsesrig og tæt pakket tur, som de deltagende var meget tilfredse med.
• Langgaardfestivalen blev en stor og velbesøgt oplevelse. Alt klappede og gennemførtes på flot
måde. Dette kan blandt flere tilskrives Birgitte, som lægger et enormt arbejde i denne sag.
Kirkens øvrige ansatte har også været involveret med fleksibilitet og ikke vante arbejdsopgaver.
Det takkes der for.
• Ansøgningen vedr. Ruinmuseet til Augustinus Fonden, som der havde været kontakt til på
forhånd, gav gevinst. Ansøgningen afstedkom en donation på 750.000 kr., ca. det halve af
projektets budget. Domkirkemuseets formandsskab har så efterfølgende udset sig 2 fonde som
bliver ansøgt om støtte. Indtil der er penge nok eller projektet evt. reduceres, sker der ikke
noget.

7

Besøg af Kjeld Taumann, Brand og Redning, vedr. Værdihandlingsplan m.m. (kl. ca. 18.00) bilag
udsendes.
Kjeld Taumann gennemgik Domkirkens brandsikkerhed og præsenterede en værdihandlingsplan.
Fremlæggelsen var både tankevækkende og inspirerende.

8

Eventuelt
Næste menighedsrådsmøde onsdag 23. oktober kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.45
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Referat MR-møde 18. september 2019 godkendt 23. oktober 2019
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