Ribe, 24. oktober 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 23. oktober 2019 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
666
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig F. Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Poul Karstensen, Christian
Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: Signe von Oettingen og Henning Kruse
Sang (TB): Hulde engel
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 18.9. 2019 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Processionsgangens restaurering (TR)
Det nedsatte udvalg, DW, HP, TR og JTB, arbejder videre med projektet inden for den tilvejebragte
økonomiske ramme, jf. MR-referat fra 18.9., herunder indhenter revideret forslag fra arkitekten.
Stiftsøvrigheden har afgivet indsigelse mod Slots- og Kulturstyrelsens forslag om en udvidet
fredning af Processionsgangen (jf. bilag udsendt af TR efter mødet).

3

Møblering i Domkirken (HP). Bilag udsendt 21.10.
Det besluttedes at fjerne ca. 30 bænke i kirkens sideskibe under forudsætning af forsvarlig løsning
vedr. bænkenes deponering. Samme beslutning vedr. størstedelen af kirkens løse stole. Kirkeværge
og kirketjenere udarbejder oplæg vedr. deponering.

4

Godkendelse af endeligt Budget2020 (KE)
Godkendt, idet fordeling af lønmidler hhv. arbejdsnormering vedr. nyansat domkantor/organist
aftales med Seem sogn. Budgettet afleveret påstemplet: Ribe Domsogns Menighedsråd, CVR-nr.
57237228, Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 24-10-2019 13:44

5

Funktionsadskillelse vedr. håndtering af fakturer/betalinger (KE)
KE orienterede vedr. bestilt ny bankfunktion vedr. håndtering af pengeoverførsler. Kordegn og
kasserer oprettes foreløbigt som administratorer af ordningen, og der orienteres yderligere, når
ordningen er implementeret.

6

Menighedsrådsvalg 2020 – foreløbig drøftelse af muligheder og form (TR). Bilag udl. på mødet.
Drøftet, herunder evt. initiativer til styrkelse af interessen for menighedsrådsarbejdet.

7

Orientering
Præster: (TB): Kirkebladet forberedes.
Medarbejderrepr.:
• De kommende RAMS-arrangementer forventes at tiltrække 5-6.000 elever over 11 gange!
• Entreindtægterne udvikler sig tilfredsstillende i h.t. budget
• Der indkøbes et antal supplerende salmebøger – kirketjenerne vurderer behovet
• Der er bestilt tre eksemplarer af Salmebogens teksttillæg (stor skrift)

TR
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Udvalg: Intet
Kirkeværgen: Jf. pkt. 3.
Kirkegårdsværge:
• Den ny mandskabsbygning: ændring af forplads er godkendt, og hovedentreprenør og
kommune er bedt om at reparere de opståede skader på kirkegårdsstien.
• Der arbejdes fortsat med adgangsforhold fra den nye bro og ind på kirkegården
• Udviklingsplan vedr. gammel kirkegård: der har været afholdt et konstruktivt møde med
kirkegårdsarkitekt Charlotte Skibsted, som udarbejder oplæg med forventning om et møde
desang. til januar med så mange repræsentanter som muligt for menighedsråd og
provstiudvalg.
Kontaktperson: Vores nye domkantor, Lars Ole Mathiesen, har haft sine første kirketjenester, og
det tegner lige så positivt som forventet.
Formand:
• En henvendelse fra Peters Jul vedr. opsætning af et læ-telt i tilknytning til juleboderne
imødekommes, idet der samtidigt henstilles til, at teltet ikke benyttes under kirkelige
handlinger.
• Vedr. ritualer: Birgitte Ebert inviteres til et MR-møde snarest og til at gentage sit spændende
oplæg, oprindeligt afholdt ved stiftsmødet 5. oktober!
• Orientering vedr. en evt. testamentarisk gave til Domkirken
8

Eventuelt.
HP: efter aftale med Sct. Catharinæ sogn annonceres julehjælp allerede nu.

Næste menighedsrådsmøde onsdag 20. november kl. 16.30
Mødet sluttet kl. 18.55
Referat MR-møde 23. oktober 2019 godkendt 20. november 2019
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