Ribe, 29. oktober 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 22. oktober 2014 kl. 19.00 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Marie Høgh, Torben Bramming.
Afbud: Henrik Ravn, Jens Torkild Bak.

Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af det 16.10. annoncerede pkt. 7a.
Fællessang: ”Nu falmer skoven”
1

Underskrift af referater fra 25. juni og 20. august 2014
Godkendt med ændring vedr. referat fra 25. juni pkt. 3: Formanden henstillede til, at
projektet blev delvist medfinansieret af mulige driftsbesparelse.

2

Budget 2015 – efter budgetsamråd i sept. (KE)
Provstiudvalget (PU) har foreslået en større anlægsramme for 2015 for at reducere
tilbagebetalingsperioden for stiftsmiddellånet til Kannikegården og dermed tillige en
reduktion af budgetsatte renter allerede fra 2015. PU kan imidlertid ikke på denne baggrund
fastholde det oprindelige ligningsforslag og har reduceret Domsognets tildelte ligning til drift
med kr. 100.000. De findes i Budget 2015 ved en nedskæring af konto 223010: Udvendig
vedligeholdelse af bygning fra kr. 550.000 til kr. 450.000.
Forslaget og Budget 2015 blev godkendt.

3

Revisionsprotokol (KE)
Gennemgået, godkendt og underskrevet af formanden.

4

Regnskabsinstruks for Ribe Domsogn (KE)
Gennemgået, godkendt og underskrevet af formanden.

5

Budgetrapport 3. kvartal 2014 (KE). Bilag udsendt d.d. og uddelt på mødet.
Gennemgået, godkendt og underskrevet af formand og kasserer.

6

Vinduesrenovering nordre korsarm. Opgørelse (HP). Bilag udsendt 20.10.
Opgørelsen blev taget til efterretning.

7
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Entreprisekontrakt med hovedentreprenør for Kannikegården (TR). Bilag udsendt 19.10. og
udsendt tilrettet d.d.
Entreprisekontrakten er underskrevet af formand og næstformand (tegningsberettigede)
18.10. Formanden orienterede og udsender pressemeddelelse i indeværende uge.

7a

Beslutning vedr. Domsognets frivillige momsregistrering i forbindelse med udlejning af fast
ejendom samt opkrævning af moms ved udlejning til aktiviteter o.lign. i Domkirken (TR)
MR besluttede at søge om frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning i henhold
til momslovens § 51. stk. 1 af følgende lokaler i ”Kannikegården”, kontor nr. 1.2 - 1.5 - 1.6 1.8 - 1.9 - 2.3 med ret for de pågældende lejere til benyttelse af bygningens fællesfaciliteter
og havedel.
Det besluttedes endvidere, at ved udlejning af Borgertårnet til antenne, udlejning af
landbrugsjord og udlejning af kirken til koncertvirksomhed o. a. samt Domsognets egen
koncertvirksomhed, hvor der opkræves entre, skal lejen/entrèen indeholde moms. Ydelser i
kirken med særskilt betaling pålægges moms.

8

Menighedsmøde 2014?
I overensstemmelse med lov om menighedsråd afholdes der menighedsmøde i marts-april
2015.

9

Diakoni (HP)
Diakoniudvalget tager kontakt til Ribes velgørenhedsorganisationer mhp. fremtidigt
samarbejde og bestræber sig på at formidle bredt de diakonale indsatser, der finder sted
lokalt. Der tages kontakt til Sct. Catharinæ sogn vedr. evt. samarbejde om julehjælpen.

10

”Morgensang,” forslag (MH)
Forslaget består i at afholde morgensang i kirken med efterfølgende kaffe i
Processionsgangen den anden torsdag i hver måned. MR bifaldt forslaget.

11

Ny julestjerne til Borgertårnet? (TR)
MR besluttede at lade spørgsmålet om en ny julestjerne til Borgertårnet indgå i et udvidet
projekt vedr. belysningsforhold i Domkirken. Projektet drøftes på næste MR-møde.

12

Meddelelser
Præster
 Konfirmandundervisningen er påbegyndt efter skolereformen. En foreløbig konsekvens
kan mærkes med en markant reduktion i tilmeldingen til minikonfirmander.
 RAMS-arrangementerne i Domkirken forløber fra 13. – 27. november.
Kirkeværge:
 Der arbejdes med en forbedring af tagnedløbene på kirkens nordside mhp. at undgå
algedannelse.
 Der er fremdeles problemer med lysforholdene i koret. Der arbejdes videre, jf. pkt. 11.
Udvalg:
Intet
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Kirkegårdsbestyrelse:
 Der er faldet ejendomsdom vedr. Ribe gl. kirkegård: det pågældende jordstykke er nu
tilføjet Ribe Kirkegårde.
 Kirkegårdenes engagement vedr. Vester Vedsted kirkegård tilrettelægges fremdeles.
 Udviklingsplanen vedr. den ny kirkegård, der udarbejdes af landskabsarkitekt Signe
Moos, er let forsinket, men forventes at foreligge snarest.
 Der henvises i øvrigt til referat fra kirkebestyrelsen udsendt 17.10.
Kontaktperson:
 Arbejdstilsynets besøg 21. august forløb tilfredsstillende. Forholdene vedr. ventilation
har imidlertid betydet, at kordegnene Anne Marie og Susanne har byttet kontor.
Formanden:
 Sønderjyllands Symfoniorkester har anmodet om tilladelse til akustiske forsøg i
forbindelse med deres koncerter. Godkendt.
 Stiftsnyt uddeltes.
 Der har i 2014 været 162.000 besøgende i Domkirken indtil 30. september, heraf
52.000 med besøg i tårnet og 52.140(!) i Domkirkemuseet.
 Indbydelse til Women Deliver-konference i København i maj 2016.
 Formanden har deltaget i en brugerundersøgelse vedr. Kulturstyrelsens administration.
 Inspirationsmøde i Kirkens Forum, Fredericia 12.-13. nov.
7

Eventuelt
Karl Andreassen har henvendt sig med tre mapper med gamle postkort fra Domkirken mhp.
evt. køb. KE vurderer samlingen mhp. senere beslutning.
Kommende menighedsrådsmøder:
 Onsdag 19. november
 Onsdag 18. december

Mødet sluttet kl. 22.25
Referat godkendt 19. november 2014

Dagmar Warming

Karsten Eskildsen

Marie Høgh

Henrik Noer

Per Dalgaard

Torben Bramming

Henrik Præstholm

Poul Karstensen

Jens Torkild Bak

Henning Kruse

Tage Rosenstand

