Ribe, 21. november 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 20. november 2019 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig F. 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: Torben Bramming
Sang (KE): Dybt hælder året
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Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 23.10. 2019 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Konstituering for kirkeåret 2019/2020 i henhold til § 10 i menighedsrådets vedtægter (TR).
Poster: formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, protokolfører, underskriftsberettiget.
Formand:
Tage Rosenstand
Næstformand:
Dagmar Warming
Kasserer:
Karsten Eskildsen
Kirkeværge:
Henrik Præstholm
Protokolfører:
Karsten Eskildsen
Underskriftsberettiget: Dagmar Warming
Fra kirkeåret 2020 indtræder Birgitte Ebert som medarbejderrepræsentant
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Processionsgangens restaurering – orientering (TR)
Arbejdsgruppen (DW, HP, TR og JTB) har arbejdet videre og bl.a. holdt møde med arkitekt om
revideret projekt vedr. istandsættelse og under hensyn til den p.t. sikrede økonomi. Projektet
omfatter herefter flg. (jf. tidl. udsendt skitsetegning):
• etablering af skillevæg mod Domkirken og med bevaring af eksisterende vindfang
• der ny-kalkes, og der etableres nyt lys (samtidigt lys i både ”sal” og ”depot”)
• delvist nyt inventar: nye stole, idet det overvejes, om nuværende bordplader kan udskiftes, og
bord-stel genanvendes
• gulvtæppe fjernes, og det underliggende teglgulv fritlægges – de akustiske forhold vurderes
løbende
• arkitekten bedes overveje mulig etablering af tavle, skærm m.v. på vestvæg (præsterne drøfter
behovet snarest)
Vinduerne bibeholdes indtil videre uændrede – afgørelse vedr. rette fredningsmyndighed afventer
høringsfrist.

4

Kvartalsrapport for 3. kvartal (KE). Bilag udsendt 19.11.
Gennemgået og godkendt. Formand og kasserer underskriver efterflg. Desuden orienterede
kassereren om forventningerne til årets resultat, og en række økonomisk forpligtende indsatser
drøftedes.

TR
5

6
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Forslag om etablering af permanent belysning af Domkirken (SJ)
Drøftedes, og genoptages på næste møde. TR kontakter Esbjerg Kommune mhp. afklaring af ansvar
for nuværende belysning, gældende aftaler vedr. belysningsterminer m.v.
Lukket punkt
Testamentarisk arv (TR)

7

Orientering
Præster: (SvO) Lørdagsuniversitet lørdag 23.11.; 17 (af 23) minikonfirmander i denne uge og i et
velfungerende forløb; det tidl. afviklede ”Maren Splid-løb” for konfirmander må sandsynligvis
aflyses; der arbejdes intenst på Folkemødet; SvO sidder i Ribe Stifts ”Samtaleforum for Unge og
kirke”, som har afholdt weekend-lejr for ”post-konfirmander” i Løgumkloster – fra Domsognet var
to tilmeldte, der oplæres som ”konfi-piloter” mhp. medvirken ved tilrettelæggelse af aktiviteter for
yngre konfirmander;
(JTB) program til Folkemødet er under færdiggørelse; Genforeningsjubilæet slutter i Ribe Domkirke
med gudstjeneste 12. juli: Esbjerg Kommune står for programmet denne dag (VIP-bespisning +
folkeligt arrangement);
Medarbejderrepr.: RAMS-arrangementer p.t.
Domsognets holdning til afvikling af Ribe Fælles Markedsføring hhv. deltagelse i tværkommunalt
turismesamarbejde drøftedes og genoptages december/januar). Det besluttedes, at Domsognets
økonomiske engagement vedr. Ferieguiden 2020 holdes på nuværende niveau.
Udvalg: (Planudvalg) kort orientering vedr. eksisterende især unge-initiativer.
Kirkeværgen: Intet
Kirkegårdsværge:
• Den reviderede plan vedr. gl. kirkegård fra kirkegårdsarkitekt Charlotte Skibsted er forsinket.
Den forventes primo december, og der planlægges med møde inkl. provstiudvalg i februar.
• Der er med nogen forsinkelse indløbet afslag fra stiftet vedr. kirkegårdsbestyrelsens forslag til
indgangsparti ved den nyetablerede bro.
Kontaktperson: Det halvårlige medarbejdermøde har været afholdt 7.11.
Formand:
• Ved det planlagte broderi-arrangement i marts planlægges tillige et foredrag vedr. CarlHenning Pedersen-udsmykningen.
• Vedr. ruin-rummet: i forlængelse af donationen fra Augustinus Fonden er der sendt
supplerende ansøgninger til yderligere to fonde.
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Eventuelt:
• Behovet for frivillige til Folkemøde og gudstjenesten 12.7. drøftedes
• Der udtryktes tilfredshed med det afviklede domkirkekonvent
• Formanden takkede for det forgangne MR-år, inkl. en særlig tak til HR, der ordinært udtræder
som medarbejderrepræsentant
Næste menighedsrådsmøde onsdag 18. december kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.55

TR
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Referat MR-møde 20. november 2019 godkendt 20. december 2019

Dagmar Warming

Solveig F. Jørgensen

Signe von Oettingen
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Torben Bramming
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Christian Abildgaard

Jens Torkild Bak
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