Ribe, xx. februar 2016

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, torsdag 25. februar 2016 kl 19 i Kannikegården, mødelokalet
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen, Per Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Signe von
Oettingen, Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud:
Sang (HP): Det er forår
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra 20.1. 2016 (KE)
Godkendt og underskrevet

2

Fællesbillet for museerne i Ribe. Forslag fra Sydvestjyske Museer og Ribe Kunstmuseum
(DW)
Efter indstilling fra K&R-udvalget vedtoges det at tilslutte sig fællesbilletten, idet
1) der ikke sælges fællesbilletter i Domkirkens kiosk, men i påkommende tilfælde
henvises til andre salgssteder,
2) adgang alene til Borgertårnet sker efter Domkirkens hidtidige prispolitik,
3) der afregnes kr. 25 til Domsognet pr. solgt fællesbillet.
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Kannikegården, orientering. (TR)
a) Økonomi – (TR) bilag udsendt 24.2.
b) Husregler - (TR)
c) Priser for rundvisning og øvrig brug af Langgaardsalen og Processionsgang (TR)
Diverse orientering:
 Sager til forsikringsvurdering: Arrestens mur (tidl. omtalt) og beskadigede
vinduesrammer – sidstnævnte vil dog næppe får betydning for den tegnede
entrepriseforsikring.
 Udestående til slutmontering hhv. afklaring: bl.a. udendørs skiltning, egetræslameller
ved glasfront, glasdør til Processionsgang, dørmåtter, separate målere vedr. de
respektive lejemål, sidste leverance af møbler og tilrettelæggelse af lys ved ruinen hhv.
1. sals gangareal.
 Der er nedsat et ”husråd” bestående af vore to kirketjenere samt en repræsentant for
hver af husets fire ”beboere”. I samme forbindelse er det vedtaget, at drift af
kopimaskine fra 2016 fordeles ligeligt mellem de fire.
 Økonomien gennemgået i henhold til det udsendte bilag. Der tegner sig en
budgetoverskridelse (vedr. det samlede projekt) på ca. 1,3 mio. Den forventes
finansieret ved tilbagebetalt moms subsidiært ved inddragelse af akkumulerede
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disponible midler, herunder driftsoverskud 2015 og de senere års rentetilskrivninger.
Hvis den sidste mulighed realiseres, vil det påvirke tidligere MR-beslutninger vedr.
disponering af frie midler. Indberetning af moms for 2. halvår 2015 vil efter tidligere
beslutning afgøre Domsognets fremtidige momsforhold, og derfor medvirker den
rådgivende revisor ved den forestående indberetning.
Prisblad vedr. udleje, rundvisning m.v. (jf. MR-møde 17. dec. 2015): gennemgået på ny
og let ændret: Langgaardsalen, 6 timer (seminar): kr. 2.000, Processionsgang, koncert:
kr. 800, begge dele for eksterne rekvirenter.
Der besluttedes at gennemføre endnu en Åbent Hus-dag: KE tilrettelægger en søndag i
foråret.
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Godkendelse af byggeprojekt på Gl. Kirkegård (HK). Bilag udsendt/runddelt 23.2.
Efter indstilling fra kirkegårdsbestyrelsen godkendtes det fremlagte og gennemgåede
projekt (jf. bilaget) under forudsætning af, at der sikres et fortsat antal P-pladser for
besøgende til kirkegården.
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Drøftelse af ændring af tidspunkt for menighedsrådsmøder (TR), Bilag uds. 23.2.
Mødet flyttes til onsdage kl. 16.30. Næste møder: onsdagene 16. marts og 27. april. Til
næste møde foreligger plan for møderække 2016.
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Orientering
Præster:
(SIV): konfirmandholdet våger påskenat, gudstj. kl. 22.30
Minikonfirmander i uge 17. Salen er god at være i også med konfirmander.
(TB): filmklub fungerer fremragende i salen.
Planlægger aften for konfirmandforældre inkl. et foredrag om Apollo-programmet.
Kirkeblad har deadline onsdag 2.3., indhold bl.a. afholdte taler af Heinsen, Frandsen +
artikel Jakob Petersen),
Der er ved at etableres et tilbud til flygtninge i samarbejde med Luthersk Mission.
Udendørs gudstjenesten 2. pinsedag bliver med ”international spisning”. MR betaler
indkøb.
(TJB): Tilrettelæggelse og gennemførelse vedr. lørdagsuniversitet, jf. 7.2. + 12.3., foruden
diverse udvalgsarbejde i stiftet herunder især Reformationsjubilæet.
Medarbejderrepræsentant: intet at fremhæve.
Udvalg: intet at fremhæve.
Kirkegårdsbestyrelse (HK): Fællesmøde 19. maj: bygningssyn eftermiddag, forventeligt kl 16
med efterflg. møde og spisning kl.18 (endelige tidspunkter meddeles senere).
Kirkeværge (HP):
 Varmesystemet bliver p.t. efterset
 Anmodning fra Ebbe Nyborg, Nationalmuseet, vedr. prøver af ”Atlasserne”
 Partielle reparationer og kalkning i kirke og Processionsgang
 Der etableres en praktisk belægning ved Kannikegårdens personaleindgang, ligesom
der er overvejelser vedr. depot/cykelparkering i ”kulhuset”
Kontaktperson: intet at fremhæve.
Formanden: intet at fremhæve.
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Eventuelt
 Der erindredes om koncerten til fordel for flygtninge og rehabiliteringscentret for
torturofre, RCT-Jylland, søndag 28. februar kl. 19 (i princippet gratis for MRmedlemmer).
 Faldne bemærkninger på forrige MR-møde drøftedes kort.
Næste møde: 16. marts kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 21.20
Referat MR-møde 25. februar 2016 godkendt 16. marts 2016
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