Ribe, 22. oktober 2020

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, tirsdag 21. oktober kl. 16.30 i Kannikegården
TR 684
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig F. Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul
Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Birgitte Ebert (medarb.repr.) og Signe von
Oettingen, Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 15.9. 2020 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Godkendelse af Budget 2021 (KE). Bilag udsendt 18.10
Budgettet blev godkendt og afleveret påstemplet Ribe Domsogns Menighedsråd, CVR-nr.
57237228, Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 21-10-2020 16:56.

3

Godkendelse af revisionsprotokollat for Regnskab 2019 (KE)
Gennemgået, godkendt og underskrevet af menighedsrådet. Protokollatets bemærkninger blev
taget til efterretning, idet provstiet på foranledning af det aktuelle protokollat og andre tilsvarende
tager kontakt til revisor mhp. en præcisering af bl.a. spørgsmålet vedr. funktionsadskillelse.

4

Menighedsrådsvalg (valgbestyrelsen, PK)
Der er ikke inden fristens udløb indkommet lister vedr. valg til menighedsrådet, så valglisten, der
blev opstillet på valgforsamlingen 15. september, er nu gældende og vil blive kundgjort ved
gudstjenesten 25. oktober. Efterfølgende blev valgformen drøftet.

5

Indkøb af Højskolesangbøger (BEB)
Der indkøbes 60 eks. Der arrangeres foreløbigt tre sangaftener i 2021, som om muligt henlægges til
Katedralskolen.

5a

Domkirkens højtalerforhold
Sicom besøger kirken i uge 44 og kontrollerer lydforholdene. Herpå vurderes behov og muligheder
for optimering.

6

Investeringsprofil vedr. anbringelse af provenuet fra arv (PK)
Drøftet. Forud for beslutning indhenter PK alternative og sammenlignelige investeringsprofiler.

6a

Beslutning om ekspertbistand vedr. 5års-afleveringen af Kannikegården
Der tilkaldes og honoreres ekstern sagkyndig.
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7

Referat af menighedsrådsmøder – procedure (KE)
Drøftet.

8

Orientering
Præster: (SvO): perspektiverne vedr. det udsatte Folkemøde vurderes snarest. Der nedsættes en ny
styregruppe. Efterårets Lørdagsuniversiteter slutter på lørdag 24.10.
(JTB) vedr. streaming af gudstjenester: Sicom har givet tilbud d.d. TR udsender materiale til
beslutning inden næste MR-møde.
Medarbejderrepræsentant: perspektiverne vedr. Flexbillet blev drøftet, og det besluttedes at
indkøbe/etablere systemet.
Kirkegårdsbestyrelse: Møde vedr. ny plan for Gl. Kirkegård udsættes, fordi planen er forsinket.
Udvalg:
Jordudvalg: lejeaftalerne udløber ved årsskiftet, men forlænges foreløbigt med et år ad gangen.
Kirkeværge: Vask af dåbsservietter overgår til kirkegården.
Kontaktperson: pga. corona-situationen aflyses den fælles juleafslutning for de frivillige, som i
stedet modtager 2 fl. vin pr. husstand.
Formand: museumsinspektør Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer, kommer 18.11. kl. 16 (forud
for MR-mødet) og fortæller om planerne vedr. ruineksponeringen. Fine besøgstal i kirken.

9

Eventuelt
Tak til kantor Morten Bunk for sin præsentation om planer for og visioner vedr. arbejdet med B/Ukorene.
Næste møde 18.11. 2020 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 19.00
Referat MR-møde 21. oktober 2020 godkendt 18. november 2020.
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