Ribe, 24. januar 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 20. januar 2016 kl. 19 i Kannikegårdens mødelokale

TR
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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 og Torben Bramming
Sang (HN): Det er hvidt herude
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra 16. december 2015 (KE)
Godkendt og underskrevet

1a

Provstibemærkninger vedr. revisionsprotokollat 2014
Provstiudvalgets bemærkninger blev oplæst og taget til efterretning af menighedsrådet.

1b Ekstraordinært formandsvederlag (PK)
Under henvisning til tidligere møde og drøftelser blandt MR-medlemmer med undtagelse
af formanden besluttedes det at yde denne et ekstraordinært engangsvederlag tilsvarende
det sædvanlige, årlige vederlag i anledning af formandens hele indsats vedr. projekt
Kannikegården, der nu står foran sin afslutning. Formanden deltog ikke i beslutningen.
2

Fællesbillet for museerne i Ribe. Forslag fra Sydvestjyske Museer og Ribe Kunstmuseum
(DW). Bilag udsendt 12.1.
MR er positivt indstillet overfor samarbejdet. Kasse- og regnskabsudvalget regner på
konsekvenserne sammen med HR, ligesom forslaget drøftes i førstkommende møde i
planudvalget. Anliggendet behandles snarest muligt i MR-mødet.

3

Kannikegården, orientering (TR)
a) Rengøring Kannikegården. (TR)
b) Økonomi vedr. Kannikegården (TR). Bilag: månedsoversigt for dec./jan. udsendt 18.1.
c) Navngivning af lokaler i Kannikegården (TR). Bilag udsendt 12.1.
d) Organisering af ”Åbent Hus”- dagene (KE)
ad a)
Der er med virkning fra 1. februar indgået aftale med Ribe Kirkegård vedr. køb af 2
medarbejdere til rengøring i Kannikegården i i alt 15 t/u. Kirketjenerne står for rengøring
resten af januar måned.
ad b)
Formanden orienterede i henhold til det udsendte bilag.

TR 580
ad c)
Efter afstemning vedtoges det at kalde salen på 2. sal for ”Langgaard-salen”. Øvrig
navngivning (bl.a. mhp. booking, skiltning m.v.) blev i enighed henholdsvis ”Mødelokale”
(1. sal) og ”Fællesrum” (stueetage).
ad d)
Program for indvielse og ”Åbent Hus”-dage blev gennemgået.
4

Orientering
Præster: JTB orienterede om arrangementet onsdag 27. januar (orientering uds. 22.1.)
Medarbejderrepræsentant: P.t. indlysende arbejdsopgaver vedr. Kannikegården. En
flygtning fra Sri Lanka begynder om kort tid i praktik.
Udvalg: Intet (der indkaldes snarest til møde i planudvalg)
Kirkegårdsbestyrelse (HK): Intet
Kirkeværge (HP): Det har i den seneste tid været vanskeligt at holde ordentlig temperatur i
kirken, og radiatorernes virkningsgrad bør evt. kontrolleres. Fugtighedsforholdene følges
tæt.
Kontaktperson (TR): Intet
Formanden (TR): Intet

7

Eventuelt
TR spurgte til interessen for at inddrage tema-drøftelser i MR-møder. Der udvistes generel
interesse herfor, og perspektivet vil blive drøftet løbende, herunder også anliggender vedr.
sognets kirkelige praksisser.
Det foresloges, at der abonneredes på Kristeligt Dagblad til placering i Kannikegården.
Næste møde: (NB) torsdag 25. februar kl. 19

Mødet sluttet kl. 21.10
Referat MR-møde 20. januar 2016 godkendt 25. februar 2016
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