Ribe, 28. september 2018
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 26. september 2018 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul
Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn,
(medarb.repr.) og Torben Bramming, Jens Torkild Bak
Sang (SFJ): Vi pløjed, og vi så’de
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Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra d. 20.6. 2018 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2018. (KE) bilag er udsendt.
Kassereren orienterede om fejlen i den tidligere godkendte kvartalsrapport vedr. 2. kvartal 2018.
Orienteringen taget til følge.

2a

Revisionsprotokollat for Regnskab 2017 m. revisors påtegning
Protokollatet gennemgået, anbefalingerne taget til efterretning, og protokollatet underskrevet af
menighedsrådet

3

Budget 2019, endeligt. (KE) bilag udleveret på mødet d. 20.6.
Kassereren orienterede om det pba. provstiets udmeldte endelige ligningsrammer, hvorpå Budget
2019 blev godkendt. Efter mødet er det indsendt til provstiet påstemplet Ribe Domsogns
Menighedsråd, CVR-nr. 57237228, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 27-09-2018 14:33.

3a

Tiltrædelsesprotokol
Tiltrådt og underskrevet.

4

Jordspørgsmål – evt. salg af jord. (HK)
Spørgsmålet vedr. evt. salg afventer.

5

Ruinformidling. (KE) bilag udsendt.
KE redegjorde for projektets hidtidige forløb og status. MR besluttede projektet forankret i
Domkirkemuseet, idet arbejdsgruppen fortsætter.

6

Kirkesangervikar – kirkemedarbejder? (TR)
Der nedsattes et udvalg til vurdering af beskæftigelsesomfang m.v.: SIV, DW, SFJ, HR, JTB

7

Meddelelser
Præster
SIV: deltagelse i provstiets præstetur til Leipzig, 24 konfirmander, der alle har modtaget en bibel,
der gennemføres efterkonfirmandlejr for hele stiftet i Løgumkloster 5.-7. okt., minikonfirmander i
uge 45.

8

8

TR
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TB: konfirmander: tre hold på hhv. 5, 12 og 24, der er kommet flere asylansøgere til Hviding inkl.
flere til undervisning i kristendom (bl.a. inkl. nyt materiale), mulighed for fremlæggelse af tekster på
farsi ved gudstjenester drøftedes.
JTB: orientering vedr. betjening af plejehjem, orientering vedr. Genforeningsjubilæet, skitse
udleveret, der er radiogudstjeneste i Domkirken 28. okt.
Medarb.repr.: det justerede lydanlæg bliver rost.
Udvalg
Præstegårdsudv.: der har været gennemført provstesyn i juni.
Planudvalg: der holdes møde 3. okt. Kl. 16.
Ingen meddelelser fra øvrige udvalg, jf. pkt. og 4.
Kirkeværgen:
• Arbejdet vedr. nordre korsarm ser ud til at holde budgettet
• Der har været en vandskade i Kannikegården, der arbejdes på en fremtidig sikring mod
gentagelse
• Udskiftningen af dækket på Borgertårnet bliver fordyret. Der sendes fornyet skrivelse til
provstiet vedr. forhøjelse af det tidligere bevilgede likviditetslån.
Kirkegårdsværgen:
• Provstiet har bevilget penge til arkæologiske forundersøgelser, kr. 250.000
• Budgettet for byggeriet er revideret
• Meddelt stiftet, at alle forhold er bragt i orden
• Byggetilladelse venter
• Provstiet vil pba. indstilling fra stiftets kirkegårdskonsulent ikke godkende planen for gl.
kirkegård. Der arbejdes på en afklaring af forholdet.
Kontaktperson:
• Stillingen som domkantor genopslås inkl. udvidelse af ansøgeres uddannelsesbaggrund
• Turisttal: der er konstateret en lille nedgang til og med august
• Som følge af EU's ny persondataforordning er der kommet kode på elevatoren til 3. sal.
• Der orienteredes om status i f.t. den nye bygningskyndige arkitekt, Jørgen Overby, Gram, hhv. i
f.t. Ribe Katedralskole
Formanden:
Orientering vedr. stiftsmødet 4. oktober hhv. MR-turen fredag 28. september.
Eventuelt
NB: næste møde onsdag 24. oktober 2018 kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 19.10
Referat MR-møde 20. juni 2018 godkendt 26. september 2018
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