Ribe, 21. august 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 19. august 2015 kl. 19 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.) og Torben Bramming
Afbud: Poul Karstensen, Signe von Oettingen og Jens Torkild Bak
Sang (TB): Vipper og springe
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra 17. juni (udsendt 22.6.)
Udsat: papirversion til underskrift forelå ikke.

2

Budget 2016 (KE)
Ved momsangivelse for lejeindtægten i Kannikegården er der nogle justeringer i
fordelingen af kvadratmeter mellem lejer og udlejer. Justeringen medfører mindre
lejeindtægt end budgetlagt. Afklares i efteråret.

3

Budgetrapport for 1. halvår 2015(KE). Bilag uddelt på mødet.
Godkendt af menighedsrådet og underskrevet af formand og kasserer.

4

Kannikegården, orientering (TR). Herunder beslutning om køb af AV-udstyr (TR) og
økonomi vedr. Kannikegården (månedoversigt udsendt for juli). Bilag udsendt 12. og 17.8.
Menighedsrådet tog formandens orientering til efterretning. Desuden drøftedes:
 AV-installationer forventet udgift ca. kr. 280.000. Firmaet SICOM har rådgivet og
fremsendt tilbud. Byggeudvalget indhenter tilbud fra alternativ leverandør.
 Moms: jf. svar fra Kirkeministeriet. Der fortsættes med den tidligere opstillede ”model
2”. Revisor anser modellen for at være i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

5

Studietur 18.9 til halligen Nordstrand Moor. Orientering.
Program udleveret. Studieturen er henvendt til menighedsråd og kirkens medarbejdere –
alle med ledsagere. Pris for ledsagere kr. 200 til forplejning. Bindende tilmelding til
formanden senest 1. september.

6

Orientering
Præster (TB):
 Konfirmandundervisningen begynder 23. oktober.
 Sogneturen til Sverige er under planlægning. 5.-12. september 2016.
 TB planlægger en studiekreds i Gammelt Testamente (til vinter)

TR 565
Medarbejderrepræsentant:
 Kiosken har haft omsætningsrekord i juli, og der har været mange besøgende både i
kirke og tårn.
 Den ene kikkert er defekt og p.t. taget ud af drift.
 Pigekoret har været på en succesfuld tur til Finland i maj
 Sommerkoncerterne har igen i år haft mange gæster og er et flot tilbud til bl.a. turister
Udvalg:
 Der indkaldes snarest til møde i planudvalget, bl.a. med drøftelse af den tidligere
aftalte opdatering af formidlingen i Borgertårnet.
 Præstegårdsudvalg: Arbejderne i provstegården er tilendebragt og regninger modtaget
og betalt. Udgiften blev lidt større end forventet, men holder sig inden for budgettet.
Kirkeværge (HP):
Vinduesprojektet (bolte) er tilendebragt, og tagnedløb er repareret. Bronzedørene bliver
efterset i forbindelse med Kulturstyrelsens ”konsulentrunde”. Tagrender ved
afskærmningen af Kathoveddøren er blevet repareret.
Kirkegårdsbestyrelse (HK):
Der foretages p.t. arkæologiske undersøgelser på den gamle kirkegård forud for det
kommende byggeri.
Kontaktperson:
Der er gennemført MUS-samtaler
Formanden (TR):
 Sagen vedr. de overskredne terminer for udbetaling fra Velux-fonden er afklaret uden
problemer.
 Budgetsamråd 1.9.
 3. september er der diverse TV-optagelse i Borgertårnet,
 Luther-krydstogt besøgte Domkirken 14. august. Der var bl.a. andagt i kirken med
deltagelse af biskoppen og Signe von Oettingen.
7

Eventuelt
 Genopsætning af gelænder ved vesttrappen: formanden henvender sig til Esbjerg
Kommune
 Desuden drøftelse vedr.
a. besøgendes sikkerhed i tårnet.
b. uddeling af dåbsbibelen efter dåbshandlingen
c. fotografering under kirkelige handlinger
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdag 16. september, 21. oktober, 18. november og 16. december
Dagsorden til næste møde vil først blive udsendt d. 11.9. 2015.
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