Ribe, 21. februar 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 20. februar 2019 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
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Til stede:
Dagmar Warming, Solveig F. Jørgensen (indtil 18.20), 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: Torben Bramming
Sang: omdelt sangark ”Spurven sidder”
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 16.1. 2019 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Budgetrapport for 4. kvartal 2018 (KE). Bilag udleveret på mødet.
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning og underskrevet af formand og kasserer. Enkelte
regnskabsposter afklares inden godkendelse af Regnskab 2018 på MR-møde 20. marts.

3

Restaureringsprojekt vedr. Processionsgangen (TR). Bilag/tegninger udsendt 1.2.2019.
Det besluttedes at fortsætte med projektet på grundlag af de fremlagte tegninger fra arkitekt.
I f.m. finansieringen orienterede DW og TR fra møde med en større fond og drøftelserne vedr. dette
projekt og andre. I forlængelse heraf besluttedes det at lade HP og HR undersøge muligheder for
persontælling i ruinrummet.

4

Drøftelse af sponsorpolitik (TR)
På given foranledning drøftede MR sin politik for evt. støtte til initiativer uden for Domsognets egen
virksomhed. Støtte kan gives til initiativer og indsatser, der generelt fremmer kirkens liv inden for
og uden for sognet, samt til diakonale formål. Ellers følges de gældende regler for anvendelse af
statslige institutioners midler, ligesom MR behandler evt. henvendelser løbende.

5

Indhold for menighedsmøde d. 30. 4., udover oplægsholder (TR)
Det foresloges, at Peter Lodberg indleder med sit oplæg, max. 45 min, derpå pause og efterflg.
debat. Afslutning og evt. yderligere spørgsmål til MRs arbejde ved formanden. Tidsramme: 19-21.

6

Ritualer – Temadrøftelse fortsat. (alle) bilag fra forrige møde
Punktet udsattes.

7

Budgetprocedure vedr. budget 2020 (KE)
Kassereren udsender snarest indkaldelse vedr. initiativer, nye indsatser m.v. i 2020. Indkaldelsen
sendes til MRs medlemmer og til alle Domsognets funktionærer inkl. deltidsansatte medarbejdere.

8

Meddelelser
Præster:

TR

655

(SvO): minikonfirmander i uge 10 + 11. Årets konfirmander medvirkede ved
Kyndelmissegudstjenesten 7.2. Konfirmander fra 2018 forbereder et løb for de kommende
konfirmander. Der er planlagt konfirmandtur til Slesvig og påskenatten i kirken. SvO får en
erhvervspraktikant i uge 10. Endelig mindedes om Lørdagsuniversitetet lørdag og studieturen i uge
25. I f.m. konfirmandlejr i efteråret bevilgedes støtte til deltagelse af fire af årets konfirmander.
(JTB): der planlægges otte sommerandagter, onsdage kl. 12, 26.6.-14.8. Folkemødet 2020 søger
støtte som et af Region Syddanmarks fyrtårnsprojekter.
JTB orienterede i sin egenskab af domprovst om provstiudvalgets behandling af Domsognets
momssag: med SKATS afgørelse anser PU sagen som afsluttet.
Medarbejderrepr.: der er udarbejdet en opdateret inventarliste for kirke, Processionsgang og
Kannikegård. Den kan rekvireres på kordegnekontoret.
Udvalg:
Jordudvalg: HK deltager 19. marts i ekspropriationsforretning vedr. Domsognets jordstykke ved
Ringvejen, Nørremarken, Ribe jorder, matr. 1i.
Kirkeværgen:
Sommerens murarbejder forberedes p.t. og forventes igangsat i slutningen af april.
Kirkegårdsværge:
Arkæologi forud for byggeriet af nyt mandskabshus på gl. kirkegård er overstået, der er piloteret og
alt kører efter planen. Desuden orienteredes vedr. kirkegårdsmøde fredag 15.2.
Kontaktperson:
Kantorstillingen er under revision.
Formand:
Der er anskaffet tolkeanlæg med midler, som TB har fra hjemsøgt fra Borgfonden. TR har været til
generalforsamling i SAMS (sammenslutningen af menighedsråd i Sydvestjylland).
6

Eventuelt
NB: næste møde onsdag 20. marts kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.45
Referat MR-møde 20. februar 2019 godkendt 20. marts 2019

Dagmar Warming
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