Ribe, 25. februar 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 21. februar 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
632
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul Karstensen, Christian
Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn, (medarb.repr.) Torben Bramming
og Jens Torkild Bak
Afbud: Henrik Præstholm
Sang: (SvO): Det er hvidt herude
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 21.12. 2017 (KE)
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 (KE). Bilag udsendt 21.2.
Gennemgået og taget til efterretning. Vedr. godkendelse henvises til godkendelse af Regnskab2017
på MR-møde 21. marts.

3

Malerierne af Luther og Melanchton, restaurering? (TR) Jf. udsendt bilag 21.2.

Flyttes umiddelbart og ophænges andetsteds i kirken. Nedsat udvalg til bestemmelse af ny
placering: DW, HP, TR, HR. Forud for afgørelse vedr. evt. konservering m.v. indhentes
yderligere et tilbud i f.t. det foreliggende (se bilag).
4

Menighedsmøde d. 21.3. Program (Planudvalget)
Program fra kl. 19:
Korte oplæg ved

•
•
•
•
•

Formand (inkl. velkomst)
kasserer
planudvalg
kirkeværge
en præst

– kort pause

•

aftalt oplæg ved Karen Klint, MF (S), fmd. for Folketingets kirkeudvalg

– afslutning med kaffe
KE udarbejder pressemeddelelse og indhold til annonce.
5

Domkirkens deltagelse i RIBE PAS- ordningen (DW,HR). Jf. bilag 19.2.
Domkirken deltager – uden tilbud om rabat (en max-pris kr. 20 minus 20% giver dårligt
mening). Der henvises til, at Domkirken yder familierabat, og at der i øvrigt er fri adgang til
kirken.

TR
6
•

•
•
•
•
•

8

633

Orientering
Præster:
(TB) Kirkebladet april-juli presser på med deadline 2.3. Desuden planlægges en række udflugter,
bl.a. sogneturen, som i 2019 går til Frankrig.
(SvO): Der anskaffes 10 stk. ”Myldrebibler” til dagplejerne. Minikonfirmander i uge 10 foruden en
række arrangementer for konfirmander og forældre.
(JTB): Gennemførelse af lørdagsuniversitetet i foråret 2018 (se kirkebladet).
Medarb.repr.: diverse rengøring samt ekstra flagning i tårn i anledning Prins Henriks død.
Planudvalg: fremsat forslag vedr. tilbud om børnerum under gudstjenester blev drøftet. Der var
stemning for bedre udnyttelse hhv. evt. udbygning af tilbud til børn og især deres forældre. Den
videre planlægning varetages af planudvalget.
Kirkegårdsværgen: låneanmodning vedr. nyt byggeri afsendes snarest til provsti. Stiftet har bedt om
en parallel høring vedr. evt. arkæologiske forundersøgelser hos Sydvestjyske Museer og
Nationalmuseet. Dette forhold afklares i samarbejde mellem Kirkegårdsudvalg og provst.
Kontaktperson: som et EU-krav skal der implementeres nye regler vedr. persondatabeskyttelse.
Kirkegårdslederen har spurgt til, om MR vil være med til at finansiere deltagelse i Tulipanløbet som
et personalearrangement. MR er positiv, men ønsker at godkende teksten på evt. T-shirts.
Formanden: Møde i Domkirkemuseets bestyrelse 15. marts. Der indkøbes ny PC til Langgaard Salen.
En ansøgning fra Church of Love vurderes på næste møde. Der har været besøg i Kannikegården af
dommere fra RIBA-konkurrence (jf. efterflg. – 21.2. – udsendt redegørelse).
Domkantor Lotte Bille Glæsel orienterede om arbejdet med børne- og pigekorene. MR udtrykte
bred anerkendelse af arbejdet, som vurderes til at være af største betydning for Domsognets
ungdomsarbejde. Desuden opfordrede MR LBG til at vurdere, om der på længere sigt kunne blive
behov for støtte til større arrangementer til inspiration for korene, f.eks. en koncert sammen med
Sigurd Barrett(?).
Eventuelt
NB: næste møde onsdag 21. marts 2018 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 19.00
Referat MR-møde 21. februar 2018 godkendt 21. marts 2018
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