Ribe, 27. oktober 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 21. oktober 2015 kl. 18.30 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben
Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: Per Dalgaard
Sang (KE): ”Nu hælder året mod sit fald”
Mødet indledtes kl. 18.30 med besigtigelse af byggeriet vedr. Kannikegården.
Dagsorden og referat:

1

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

1a

Godkendelse af revideret Budget for 2016 (KE). Bilag udsendt d.d.
Efter gennemgang af den reviderede disponering af frie midler blev Budget 2016, mrk.:
Ribe Domsogns Menighedsråd, CVR-nr. 57237228. Budget 2016.Endelig budget afleveret d. 21-102015 13.48 godkendt.

2

Turistsamarbejde ”Vadehavskysten”, fortsat fra september-mødet (TR).
Drøftet, og MR meddeler nej tak til medlemskab.

2a

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 (KE). Bilag uddelt på mødet.
Gennemgang af revisionsprotokollat vedr. Regnskab 2014.
 Kvartalsrapport gennemgået, godkendt og underskrevet af formand og kasserer.
 Revisionsprotokollatet blev gennemgået, forbehold og bemærkninger taget til
efterretning og efterfølgende underskrevet af formanden.

3

Kannikegården, orientering. Herunder:
1. beslutning om køb af AV-udstyr (TR)
2. interiør (DW)
3. økonomi vedr. Kannikegården (månedoversigt udsendes for sept. okt.)
ad 1 der er indhentet tilbud fra tre mulige leverandører, og det nedsatte adhoc-udvalg har
indstillet det ene til leverancen, idet dog der forinden foretages en fornyet vurdering
af det billigste tilbud.
ad 2 der er indhentet tilbud fra tre mulige leverandører, og det nedsatte adhoc-udvalg har
indstillet det ene til leverancen.

TR

571

ad 3 orientering. Jf. i øvrigt seneste byggemødereferat og TRs økonomioversigt,
uds. 18.10.
4

Kannikegården: Brug/udleje(principper), rengøring (TR)
Der nedsattes udvalg til udarbejdelse af retningslinjer for rengøring, booking, lukkeregler
m.v.: DW, TR, HN, PK og HR.

5

Luther-fejring i 2017. Orientering (JTB)
JTB orienterede. Blandt initiativerne nævnes et planlagt ”folkemøde” i Ribe torsdag-lørdag
28.-30. september 2017. Se evt. mere på stiftets hjemmeside. JTB udsender snarest
yderligere information til MR.

6

Udlån af løber til Sct. Catharinæ Kirke (TR). Bilag uds. 13.10.
MR er positiv indstillet over for udlån. Forinden evt. udlån rådfører TR sig med løberens
producent, væver Hanne Vedel.

7

Orientering
Præster:
Medarbejderrepræsentant (HR):
Udvalg:
Kirkegårdsbestyrelse (HK):
Kirkeværge (HP):
Kontaktperson (TR):
Formanden (TR):
Punktet som helhed udsat, idet dog
 kirkeværgen meddelte, at en bronze(dørs)-specialist førstkommende fredag vil bese
kirkens bronzedøre.
 formanden meddelte et gruppebesøg fra Kunstakademiets arkitektskole
førstkommende søndag.

7

Eventuelt
Der oplæstes en skriftlig tak fra Bente og Torben Bramming for gave i anledning af parrets
sølvbryllup.
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdage 18. november, 16. december og 20. januar 2016

Mødet sluttet kl. 22.25
Referat MR-møde 21. oktober godkendt 18. november 2015
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