Ribe, 24. juni 2018
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 20. juni 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul
Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn,
(medarb.repr.) og Torben Bramming, Jens Torkild Bak
Sang (KE): Danmark, nu blunder
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Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 16.5. 2017 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Budget 2019 (KE). Bilag udsendt 19.6.
Godkendt som forelagt, idet der dog af de reserverede midler i 2018 til den 10-årige
vedligeholdelsesplan, kr. 124.528 afsættes kr. 50.000 mhp. indkøb af stabelstole til brug i kirken ved
kirkelige handlinger. Budgettet er efterfølgende indsendt påført stempel: Ribe Domsogns
Menighedsråd, CVR-nr. 57237228, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 21-06-2018 13:10

3

Domkirkens jord. Hvad skal vi? (HK). Bilag udleveret til mødet d. 21.3.2018
Efter drøftelse besluttedes det at lade jordudvalget foretage en vurdering af jordenes salgsværdi.
Herefter tages der stilling til en evt. videre proces.

4

Renovering af Borgertårnets dæk (HP). Bilag udsendt 12.6.
Likviditetslån, kr. 295.000, vedr. renovering af Borgertårnets dæk er bevilget af provstiudvalget.

5

Valg af bygningskyndig (TR).
Jørgen Overby er indstillet på at påtage sig hvervet i resten af indeværende valgperiode. Overby
overtager hvervet fra og med arbejdet med Borgertårnets dæk, mens Steffen Petersen følger
renoveringen vedr. tuf og tegl indtil udgangen af 2018.

6

Udviklingsplan for Gl. Kirkegård, Ribe (SFJ, CA, PK, KE). Bilag udsendt 31.5.
Godkendt.

7

Studietur 2018
Gennemføres fredag 28. september. Ledsagere deltager uden betaling.

8

Orientering
Præster:
(SvO): der arbejdes på ansættelse af en minikonfirmandlærer i løbet af efteråret 2018
(TB) gennemført menighedsudflugt bl.a. til Tirpitz, Hjerting Kirke og Esbjerg Museum
(JTB): forberedelser vedr. Genforeningsjubilæet
Medarb.repr.: bl.a. forberedelser vedr. Maratonsangen 21. juni

TR
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Udvalg
• Planudvalg: 1) der planlægges med installering af livestreaming fra gudstjenester, 2) der
fremstilles et skilt til børnerum, 3) inventar til børnerummet overvejes
• Præstegårdsudvalg: der er gennemført præstegårdssyn
• Diakoniudvalg: der er givet støtte til julemærkemarchen samt uddelt sommerferiehjælp
Kirkeværgen:
Der er gennemført kirkesyn 12.6.
Kirkegårdsværgen:
• Byggeri: der er indsendt ansøgning til Esbjerg Kommune vedr. byggetilladelse vedr. ny
mandskabsbygning på Gl. Kirkegård
• Spørgsmålet vedr. behovet for arkæologiske undersøgelser afhænger af, hvorvidt ”jorden er
frigivet” – dette afklares
• Tre hovedentrepriser inviteres vedr. licitation
Kontaktperson:
• Der er udarbejdet stillingsopslag vedr. kantor, opslag primo august, ansættelsessamtaler,
forespilning m.v. 26.-27.9.
• Der bliver i efteråret behov for ny kordegnevikar
• I forlængelse af den nye forordning vedr. persondata sikres yderligere kontorernes
personfølsomme materialer, bl.a. kode på elevator
Formanden:
Orientering vedr. MRs medvirken ved udpegning af medlem til Ribe Katedralskoles bestyrelse.
Anliggendet drøftedes.
8

Eventuelt
En arbejdsgruppe, HP, TR og Knud Jensen, arbejder på til efteråret at tilrettelægge en studietur for
MR og medarbejdere inkl. ledsagere.
NB: næste møde onsdag 15. august 2018 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 19.10
Referat MR-møde 20. juni 2018 godkendt 15. august 2018
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