Ribe, 26. oktober 2018

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 24. oktober 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
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Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Poul Karstensen, Christian
Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn, (medarb.repr.), Torben Bramming
og Jens Torkild Bak
Afbud fra Henning Kruse
Sang (PK): Blæsten går frisk
Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 26.9. 2018 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 (KE). Bilag udsendt 23.10.
Godkendt med de faldne bemærkninger og underskrevet af formand og kasserer.

3

Udlæggelse af vejret til kommunalt areal ved Føtex (HK). Bilag udsendt 23.10.
Drøftet. Jordudvalg og formand har mandat til at forhandle en løsning med Vejdirektoratet.

4

Kollektformål. Drøftelse. (TR)
I kirken holdes der kollekt fem gange årligt men indsamlinger til hhv. Kirkens Korshær og
Bibelselskabet. Der besluttedes et forsøg på at højne opmærksomheden vedr. disse kollekter, bl.a.
med omtale i kirkebladet forud for kollekter og vedr. de to formål.

5

Meddelelser
SIV: der har været afholdt weekend for efterkonfirmanderne i Ribe Stift med 20 deltagere. To
”piloter” fra Domsognet blev udpeget mhp. de kommende konfirmander i 2019.
TB: har en 9. kl. elev i praktik som præst.
JTB: har p.t. voksenpraktikant i h.t. §2-ordningen vedr. præsteuddannelse for akademikere. JTB
orienterede desuden vedr. folkemødet i 2020.
Planudvalg:
SFJ orienterede om en påtænkt kunstudstilling i ruinrummet under Langgaardfestivalen.
Jordudvalg:
Der har været kontakt til Græsningsforeningen vedr. arealerne på Bjerrumvej, men endnu intet
svar.
Kirkeværgen:
Borgertårnets top: arbejdet skrider. Forventet budget kr. 500.000. Provstiet ansøges om lån hertil
med tilbagebetaling 2019-2020.
Kirkegårdsværgen:
Der er modtaget byggetilladelser til mandskabsbygning og til broen over Stampemølleåen, nu
mangler blot godkendelser fra stift og provsti.
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Kirkegårdsplanen blev underkendt i provstiet, og kirkegårdsbestyrelsen har foreløbigt sendt en
klage til stiftet.
Kontaktperson: intet
Formanden:
Peters Jul-koncert med Trine Gadeberg 15.12.: TR orienterede om en påmindet regel, der kræver,
at biskoppen spørges ved ikke-kirkelige arrangementer.
TR annoncerede desuden en senere drøftelse i anledning af en henvendelse om et
koncertarrangement, som domorganisten ikke umiddelbart mente selvstændigt at kunne tage
stilling til.
6

Eventuelt
NB: næste møde onsdag 21. november 2018 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 17.30
Referat MR-møde 24. oktober 2018 godkendt 21. november 2018

Dagmar Warming

Solveig F. Jørgensen

Signe von Oettingen

Henrik Præstholm

Poul Karstensen

Torben Bramming

Tage Rosenstand

Christian Abildgaard

Jens Torkild Bak

Henning Kruse

Karsten Eskildsen

