Ribe, 20. april 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 19. april 2017 kl. 16.30 i Kannikegården

TR

617

Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, 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: Signe von Oettingen
Sang: (TB): Jeg vælger mig april
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat 15. marts 2017 (KE)
Referatet godkendt og underskrevet.

2

Budget 2018 (KE)
KE orienterede om forløbet. K&R-udvalget holder sit første budget-møde tirsdag 2. maj.
Evt. forslag til budgettet bedes meddelt forinden. Denne opfordring vil tillige tilgå
medarbejderne.

3

Kvartalsrapport 1. kvartalsrapport 2017 (KE)
Gennemgået, godkendt og underskrevet.

4

Ruineksponering (TR m.fl.)
Efter aftale med Sydvestjyske Museer ligger projektstyringen hos MR. Derfor nedsættes der
en projektgruppe med deltagelse af SFJ, HP og KE med sidstnævnte som tovholder.

5

Planudvalget – brug af aviser i eksponering m.m. (SFJ)
Mulighederne for stærkere eksponering af sognets aktiviteter m.v. drøftedes – herunder
tillige mulighederne for udbygget samarbejde med lokalpressen. I forlængelse heraf – og i
sammenhæng med budgetprocessen vedr. 2018 – drøftedes tillige perspektiverne i en evt.
tilknytning af en egentlig kommunikationskompetence mhp. kvalitetssikring af
pressemeddelelser, annoncering, webformidling m.v., såvel i relation til sognet som til
turisttilbuddene.

6

Kannikegården – diverse (TR)
TR orienterede:
• Der har været besøg af en lyskonsulent mhp. sikring af godt arbejdslys i kontorerne
• støjen fra ventilationen (især i mødelokalet) er afhjulpet
• forsøgene med algefjerner på tagstenene fortsætter

•

TR 618
Ruinrummet er nu åbent i kirkens åbningstid, og der er opsat overvågning. Alt er hidtil
forløbet problemfrit. Der er dog fortsat et problem med turister, der forvilder sig
gennem hoveddøren og fællesrummet og herfra låser op til ruinrummet uden at låse
igen. Løsninger drøftedes og overvejes

7

Orientering
Præster: (TB) konfirmationerne står for døren.
(JTB) t.o.: der er stadig relativt få bryllupper; det detaljerede Folkemøde-program bliver p.t.
tilrettelagt, og Folmer inddrages i tilrettelæggelsen som fotograf
Medarbejderrepr.:
• plancherne i tårnet er færdigopsat (KE opfordrede MR-medlemmer til at gå en tur i
tårnet og kommentere, idet der formentligt skal ske mindre justeringer)
• HR præsenterede en salgsnyhed: et dobbelt kort med en oplukkelig domkirke (købt til
kiosken i samarbejde med Ribes Vikinger)
• Esbjerg Kommune har tilkendegivet, at der fremstilles nye skilte til de tidsbegrænsede
P-pladser ved kirken: nu med bagsidetekst.
Udvalg:
Kirkegårdsbestyrelsen: der er aftalt møde 2. maj med Esbjerg Kommune vedr. parkering
den gamle kirkegård.
Jordudvalg: jorden på Bjerrumvej er udlejet for kr. 10.000 p/a. Evt. ”fremlejer” lejeren
jorden til græsning for får.
Kirkeværge:
Der opstilles snarest stillads ved kirken mhp. fortsættelse af den udvendige
vedligeholdelse. Senere igangsættes arbejdet med de højtsiddende vinduer.
Kontaktperson:
Torsdag afvikles det halvårlige personalemøde.
Formand:
• Vedr. grundlovsmøde i bispehaven: MR bevilger kr. 1.350 kr. til lydanlæg + annonce
• 15. maj udgives JTBs prædikensamling i Kannikegården: MR er sammen med stiftsrådet
vært for et mindre traktement
• maj: husk det annoncerede informationsmøde vedr. Mies van der Rohe-prisen

8

Eventuelt:
Den elektroniske informationstavle og information ved Kannikegårdens hoveddør drøftes
på næste møde.
Næste møde onsdag 17. maj kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.34
Referat MR-møde 19. april 2017 godkendt 17. maj 2017
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