Ribe, 23. februar 2017
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 22. februar 2017 kl. 16.30 i Kannikegården

TR

611

Til stede:
Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen,
Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen og Henrik Ravn
Afbud: Dagmar Warming, Torben Bramming, Jens Torkild Bak
Sang: i fællesskab valgtes ”Når vinteren rinder”
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referater fra d. 18.1. og 1.2. 2017 (KE)
Begge referater blev underskrevet.

2

Forretningsorden for menighedsrådet, efter ændringer af 18.1.17 (bilag) (TR)
Gennemgået for tilretninger, godkendt og underskrevet af formanden.

3

Regnskabsinstruks (KE). Bilag udleveres på mødet.
Godkendt, og de tilstedeværende MR-medlemmer, som er anført i instruksen, indførte
deres underskrifter. Instruksen beror hos kordegnen, og de manglende underskrifter, bl.a.
DWs, indføres snarest.

4

Udvendige vedligeholdelser i 2017 (HP)
Det løbende vedligehold, herunder udskiftning af tufsten, fortsætter i 2017 med
finansiering fra budget 2017 samt rest af overførte midler, i alt ca. kr. 600.000. Yderligere
ca. kr. 500.000 fra overførte midler forventes disponible til istandsættelse af vinduerne i
højskibet. Formel frigivelse hertil forventes i f.m. godkendelse af Regnskab2016 på
næstkommende MR-møde.

5

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 (KE). Bilag udsendt 21.2.
Godkendt.

6

Ruineksponering (TR). Bilag udsendt 14.2.
MR vedtog at give fri adgang til ruin-rummet efter nærmere tilrettelæggelse. Der er møde
3. marts med Sydvestjyske Museer og udstillingsarkitekt Mikael Thorsted. Fra MR deltager
DW, SJ, HP, TR og KE foruden HR.

7

Kannikegården – diverse. (TR)
TR gennemgik økonomien i byggeprojektet, som den tegner sig frem til nu. MR roste
gennemgangen.

8

TR 612
Orientering
Præster: (SvO) konfirmandernes efterhånden traditionelle påskenat i Domkirken udvides i
år med et opstandelsestema om lørdagen, bl.a. med at skabe billeder om opstandelsen.
Desuden tager konfirmanderne på udflugt til Slesvig torsdag 30. marts. MR-medlemmer er
velkomne til at deltage.
Endvidere drøftedes kort
 den fremtidige tilrettelæggelse af kirkekaffen: foreløbigt opstilles et større bord i nordre
sideskib, så flere kan sidde og evt. lettere falde i snak med hinanden
 alternativ nadvervin: der forsøges med at have ikke-alkoholisk vin til de altergæster, der
måtte ønske det
Medarbejderrepr.: udsat
Udvalg: SF har drøftet organisering m.v. vedr. kirkens frivillige. Indsatsen fortsætter.
Jordudvalg (v/HK): udsat
Kirkeværge: udsat
Kontaktperson: udsat
Formand:
 Juryen vedr. Mies Van der Rohe arkitekturprisen besigtiger bygningen i april måned.
 Kultur- og kirkeminister Mette Bock besøger Kannikegården torsdag 9. marts
Endvidere har formanden eftersendt flg. orienteringspunkter:
 årets menighedsudflugt går til det vestlige Sønderjylland d. 22. juni, bl.a. til
Kommandørgården på Rømø, Rømø Kirke, Møgeltønder og Schackenborg
 der er opsat brandlukker på døren i salen i Kannikegården – et ønske om, at døren skulle
stå åben, kræver automatisk lukning ved brand
 lyskonsulent ser på lysmængderne i kontorerne i uge 9
 der har siden åbning af Kannikegården januar 2016 og til dato været gennemført 54
guidede ture (egne) og p.t. 7 bookede; desuden hidtil 17 udlejninger og 8 p.t. bookede
 forsikringsanmeldelsen vedr. revne i Arrestmur afvist fra forsikringsselskabet

19 Eventuelt
Intet

Mødet sluttet kl. 18.25
Referat MR-møde 22. februar 2017 godkendt 15. marts 2017
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