Ribe, 28. november 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, torsdag 26. november 2015 kl. 16.45 på Backhaus.
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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.), Torben
Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: Signe von Oettingen
Sang (PK): Tunge, mørke natteskyer
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra d. 21, oktober 2015 (KE)
Godkendt og underskrevet

2

Konstituering for kirkeåret 2015-2016. I henhold til § 10 i menighedsrådets vedtægter.
 Formand: TR
 Næstformand: DW
 Underskriftsberettigede: TR og DW
 Kontaktperson: TR
 Kasserer: KE
 Kirkeværge: HP
 Protokolfører: KE
 Bygningskyndig: arkitekt Steffen Pedersen, Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ApS,
Ærøskøbing

3

Bevaringstilstand vedr. bronzedørene (HP). Bilag udsendt 24.11.
HP orienterede om den modtagne besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet. Rapportens
bevaringsmæssige anbefalinger blev taget til efterretning, idet det besluttedes, at der forud
for evt. voksbehandling af dørene bl.a. indhentes en kunstnerisk vurdering. I henhold til
anbefalingerne vil dørene dog blive vasket af i destilleret vand til foråret.

4

Kannikegården, orientering (TR). Bilag udsendt 24.11.
a. Depotforhold i Kannikegården.
b. Indvielse – nedsættelse af udvalg.
c. Indflytning.
TR orienterede i lighed med tidligere om byggeriets økonomiske, opførelsesmæssige,
tekniske og (v/ DW) arkæologiske status.
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ad a) Tagetagens areal til brugernes depot/arkiv er bl.a. pga. tekniske installationer blevet
mindre end forudsat. Provstiudvalget har på denne baggrund bedt om sikkerhed for,
at der i forbindelse med husets endelige ibrugtagning forefindes arealer til
depot/arkiv i henhold til den godkendte arealdisponering, og at evt. udgifter hertil
dækkes af byggeriets samlede økonomi. Husets brugere i øvrigt forventes inden
indflytning at afklare egne behov vedr. depot/arkiv.
ad b) Kannikegården indvies formelt torsdag 21. januar, og der planlægges to ”åbent-husdage” i umiddelbar forlængelse heraf, enten fredag-lørdag eller lørdag-søndag.
Der nedsattes udvalg til gennemførelse af indvielse og ”åbent hus”: PD, KE, JTB, HR +
endnu en medarbejderdeltager, som udpeges snarest. Anliggendet drøftes ligeledes
på næste MR-møde 16. december.
ad c) Dato for brugernes indflytning afklares snarest.
5

”Husregler” vedr. Kannikegården (TR). Bilag udsendt 24.11.
MR besluttede at ansætte rengøringshjælp 15 t/uge. Det nedsatte udvalg (jf. MR-møde
21.10. pkt. 4) fremlagde foreløbigt forslag, og enkeltheder heri drøftedes. Udvalget
arbejder videre med sagen.

6

Orientering
Præster: Udsat
Medarbejderrepræsentant: Udsat
Udvalg:
Diakoniudvalg: kirkebøssen er blevet tømt for 2015 med et rekordbeløb, ca. kr. 18.000.
Øvrige udvalgsorienteringer udsat.
Kirkegårdsbestyrelse (HK): Dato for fællesmødet mellem Sct. Catharinæ og Domsognets
menighedsråd: torsdag 19. maj. Invitation følger.
Kirkeværge (HP): Der forventes snarest modtaget plan for kirkens udvendige
vedligeholdelse fra den bygningskyndige arkitekt.
Kontaktperson (TR): Udsat
Formanden (TR): Udsat

7

Eventuelt
Hein Heinsens Ansgar-monument afsløres torsdag 10. december. Nærmere orientering
følger.
Traditionen tro kan MR-medlemmer afhente adventslys i kirken.
Næste menighedsrådsmøde: onsdag 16. december kl. 17.
Møder i 1. halvdel 2016 aftales på næste MR-møde.

Mødet sluttet kl. 18.50
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