Ribe, 30. oktober 2016
Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 6. oktober 2016 kl. 16.30 i Kannikegården

TR

601

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 og Torben Bramming
Afbud: Jens Torkild Bak
Sang: Du gav mig, o Herre
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra d. 6.10.2016 (KE)
Godkendt.

2

Godkendelse af Budget 2017 (KE). Bilag udsendt 23.10.
Godkendt som forelagt. Budget2017 indsendes til provstiet inden næste møde.

3

Finansiel støtte til bog-udgivelse (TR)- drøftet kort på mødet d. 21.9.
MR bevilger tilskud til udgivelsen, kr. 7.000, og køber 50 ex à kr. 85,22

4

Menighedsrådsvalg 2016. Orientering (valgbestyrelsen)
Orientering vedr. praktiske forhold. Desuden besluttedes det, at evt. yderligere
valgmateriale finansieres af de respektive lister.

5

Gudstjenesten, gennemførelse og praksis
Drøftedes: 1) forhold vedr. postludiets funktion som processionsmusik, 2) menighedens
deltagelse i trosbekendelse og i Fadervor samt 3) forhold vedr. ”børnekirken”.

6

Kannikegården – diverse (TR)
TR orienterede. Herunder bl.a.: ibrugtagningstilladelsen er omsider tilsendt. Desuden vedr.
afklaring af mangler: personalet skal huske løbende at notere mangler.

7

Orientering
Præster (SvO): vedr. studiekreds ”Sola scriptura”: MR opfordres til at hverve deltagere,
næste gang 9. nov. Konfirmander er begyndt, og der forventes minikonfirmander i uge 46
og 47. Der planlægges konfirmandudflugt til Slesvig (Domkirke og bibelmuseum) i marts.
Medarbejderrepr.:
Rengøring: dueskidt har vist sig som et problem ved Kannikegårdens øverste vinduer.
Løsning planlægges.
Udvalg:
(planudvalg) Kirkebladets valgudgave udkommer i dagene fra 28.10. KE forbereder svar på
Hans Schwenkers henvendelse.

TR 602
Jordudvalg (v/HK): Udvalget drøfter perspektiverne vedr. udleje hhv. anden anvendelse.
Diakoniudvalget: intet
Præstegårdsudvalget: intet
Kirkeværge: Gavlarbejderne er afsluttet for i år. Der er fortsat midler til indkøb af yderligere
sten. Arbejdet bliver mere omfattende end forventet. Mulighederne for yderligere
finansiering vurderes.
Kontaktperson: reformationsudstilling afsløres (95 teser + fotostat af porten i Wittenberg) i
f.m. reformationsgudstjenesten og de tilknyttede aktiviteter mandag 31.oktober.
Lønønsker: der er fremkommet ønsker fra en enkelt medarbejder.
Formand: intet
8.

Eventuelt
Næste møde onsdag 16.11. kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.20
Referat MR-møde 26. oktober 2016 godkendt 16. november 2016
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