Ribe, 22. november 2018

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 21. november 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
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Til stede:
Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul Karstensen, Karsten
Eskildsen (ref.), Henrik Ravn, (medarb.repr.) og Torben Bramming
Afbud fra Dagmar Warming, Christian Abildgaard, Signe von Oettingen og Jens Torkild Bak
Sang (HK): Det haver så nyligen regnet
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 24.10. 2018 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Konstituering for kirkeåret 2018-2019. I henhold til § 10 i menighedsrådets vedtægter.
Formand, næstformand, underskriftsberettiget, kontaktperson, kasserer, kirkeværge,
kirkegårdsværge, protokolfører og bygningskyndig.
Efter indhentet accept fra de fraværende medlemmer og med det øvrige menighedsråds
godkendelse gennemførtes konstitueringen uden tilkaldte stedfortrædere og i henhold til
vedtægterne. Konstitueringen faldt således ud:
Formand: Tage Rosenstand
Næstformand: Dagmar Warming
Underskriftsberettiget: Tage Rosenstand og Dagmar Warming
Kontaktperson: Tage Rosenstand
Kasserer: Karsten Eskildsen
Kirkeværge: Henrik Præstholm
Kirkegårdsværge: Christian Abildgaard
Protokolfører: Karsten Eskildsen
Bygningssagkyndig: Jørgen Overby

3

Ritualer, på baggrund af rapport af udvalgsarbejde nedsat af biskopperne. Bilag kommer. (TR)
Rapporten drøftedes, og drøftelsen fortsætter i det nye år.

4

Koncerter med fremmede aktører – drøftelse. Bilag (TR)
MR overlader fortsat afgørelsen vedr. koncerthenvendelser til domorganisten. MR henstiller dog til,
at ansøgninger om at anvende kirken som koncertsted ledsages af en kort begrundelse med
angivelse af konceptets relation til kirkerummet, repertoireprofil m.v. Antallet af koncerter
vurderes fremdeles i f.t. kirkefunktionærernes arbejdsnormering.

5

Tolkning, tolkeanlæg? (TB)
TB tjekker fondsmulighederne, idet MR medfinansiere projektet ved at betale tolkebistand i et
omfang af ca. en gang månedligt.
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6

Meddelelser
Præster: (TB) decembers ældregudstjenester, juleafslutninger og de 9 læsninger står for døren
Medarb.repr.: der er installeret nye headsets i Domkirkemuseet; RAMS-arrangementer slutter
torsdag; kirkens juletræer opstilles fra 10.12.; julestjernen er klar til 30.11., og samme dag forventes
tændt lyset på kirken.
Udvalg:
Planudvalg: der er inviteret til julehygge for funktionærer, frivillige og MR efter de 9 læsninger 13.
december.
Jordudvalg: arealet på Bjerrumvej har været drøftet med Græsningsforeningen, men beslutning om
anvendelse, medlemskab salg el.a. udskydes indtil videre.
Kirkeværgen: udskiftning af Borgertårnets topdæk er snart færdigt; renovering af Domkirkens
udvendige vægge (nu forestår apsis) forventes af budgetmæssige årsager til udskudt til 2020, evt.
påbegyndes arbejdet i 2019.
Formand:
Besøgstallet i Borgertårnet ligger p.t. 15.400 under samme tid 2017.
Kontaktperson: besættelsen af kantorstillingen udskydes til senere. Der er fundet en foreløbig
løsning vedr. organistbetjeningen i Seem, og Camilla Darling Bunk fortsætter som leder af børne- og
pigekorene. Lisbeth Henriksen tilknyttes som assisterende kordegn ved højmesser.

6

Eventuelt
NB: næste møde onsdag 19. december 2018 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.28
Referat MR-møde 21. november 2018 godkendt 19. december 2018
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