Ribe, 21. december 2018

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 19. december 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
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Til stede:
Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul Karstensen, Christian
Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn, (medarb.repr.) og Jens Torkild Bak
Afbud fra Dagmar Warming og Torben Bramming
Sang (HP): Julebudet til dem, der bygge
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 21.11. 2018 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Udvendige renoveringsarbejder 2019 (HP). Bilag udsendt 12.12.
Vedtaget som forelagt, og der arbejdes foreløbigt videre inden for budgettet.

3

Jord- udlejning (HK). Bilag udsendt 17.12.
Der er indgået fornyede lejekontrakter for 2019 og 2020 med mulighed for opsigelse fra begge
parter til 31.12. 2019. Kontrakterne er godkendt af provstiet.

4

Økonomirapport pr. 30. november 2018 (KE)
KE orienterede om forventningerne til årets driftsresultat, herunder låneperspektivet i f.m. nyt
topdæk til Borgertårnet.

5

Restaurering/forandringer af Processionsomgangen (TR). Bilag udsendt 11.12.
Der rettes henvendelse til arkitekt Jørgen Overby mhp. udarbejdelse af projekt, der kan anvendes
til at få de nødvendige tilladelser og til fondsansøgning.

6

Ruineksponering (KE).
TR indkaldes til et fornyet møde med arbejdsgruppen Morten Søvsø og Fleming Just.

6a

Koncerter med fremmede aktører (Birgitte deltager)
På baggrund af de faldne bemærkninger udarbejder BE og TR til MRs januarmøde et oplæg vedr.
rammer og kriterier for eksterne koncerter i kirken.

7

Fastlæggelse af mødedatoer for menighedsrådsmøder i 2019. (TR)
TR fremsender.

8

Meddelelser
Præster: (SvO) Der er stadig få enkelte pladser til menighedsturen i juni i Ansgars fodspor.
(JTB) Genforeningsjubilæets Folkemøde har modtaget kr. 250.000 fra statens (Kulturministerium og
Folketing) pulje vedr. jubilæet
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Medarb.repr.: Julen står for døren inkl. skoleafslutninger.
Udvalg: Diakoniudvalg: Der var i årets løb indkommet kr. 18.000 i kirkens bøsse, hvoraf blev uddelt
kr. 15.000 til 13 ansøgere.
Kirkeværgen:
Der opsættes dataloggere mhp. at følge varme- og fugtniveauerne i kirken.
Kirkegårdsværge:
Arbejdet er så småt gået i gang: skurvogne og indhegning.
Der afventes svar vedr. klage over afvisningen af planen for gl. kirkegård
Formand:

•
•
•

6

Vedr. ansættelse af ny kantor overvejes en ændret stillingsprofil, og i forbindelse
hermed er der påtænkt drøftelser med Ct. Catharinæ sogn.
Påmindelse vedr. planlægning af menighedsmøde.
Torsdag 13.12. afholdtes en hyggelig sammenkomst med kirkens frivillige, som gav
udtryk for, at de generelt havde ressourcer til flere opgaver.

Eventuelt
NB: næste møde onsdag 16. januar kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.40
Referat MR-møde 19. december 2018 godkendt 16. januar 2019

Dagmar Warming

Solveig F. Jørgensen

Signe von Oettingen

Henrik Præstholm

Poul Karstensen

Torben Bramming

Tage Rosenstand

Christian Abildgaard

Jens Torkild Bak

Henning Kruse

Karsten Eskildsen

