Ribe, 1. maj 2019

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 30. april 2019 kl. 16.30 i Kannikegården
TR
Til stede:
Dagmar Warming, Solveig F. Jørgensen, Henrik Præstholm, Tage Rosenstand, Henning Kruse, Poul
Karstensen, Christian Abildgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Signe von Oettingen, Henrik Ravn
(medarb.repr.), Torben Bramming og Jens Torkild Bak
Afbud: ingen
Sang (HR): Kom maj, du søde milde
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Dagsorden og referat:
1

Underskrift af referat fra 20.3. 2019 (KE)
Godkendt og underskrevet.

2

Budget 2020- oplæg og udkast (KE). Bilag udsendt 28.4.
Godkendt med de foreliggende tal og fordelinger. Teksten vedr. målsætninger for valgperioden
tilrettes, og anvendelse af de frie midler specificeres. Godkendes endeligt på møde 12. juni.

3

Domkirkens jord. Salg eller? (HK)
Drøftet. MR ønsker for nærværende ikke at afhænde jordstykket, matr. Ribe jorder, Nørremarken,
matr. 1i.

4

Brandforanstaltninger/evakuering (HP, HR). Bilag udsendt 23.4.
Vice-beredskabschef Kjeld Taumann inviteres til næste møde mhp. en drøftelse af
værdiredningsplan og en evakueringsplan for Domkirken.

5

Indkøb af løse stole til Domkirken (HP)
Afventer foreløbigt udfaldet af planerne vedr. istandsættelse af Processionsgangen.

6

Justering vedr. adgang til Kannikegårdens ruinrum. (KE)
KE i samarbejde med HR sikrer dette som en løsning, der skal gælde indtil den endelige
ruineksponering er gennemført.

7

Ritualer – forsat, hvis tid.
Udsat.

8

Domkantor-stillingen.
Der er konstitueret en domkantor, Lars Ole Mathiasen, Esbjerg, foreløbigt indtil 30. juni 2020. Han
begynder arbejdet med korene i sidste uge af august og som organist fra 1. oktober. Ligeledes fra
august tilknyttes assistenter til Børne- og Pigekorene.
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9

Meddelelser
Præster: Ingen særlige meddelelser, bortset fra, at konfirmationerne er ved at komme i gang.
Desuden drøftedes de fortsatte problemer vedr. lysforhold imellem alter og knæfald samt akustiske
udfordringer for kontorerne i Kannikegården
Medarbejderrepr.: Ingen særlige meddelelser
Udvalg: Ingen særlige meddelelser
Kirkeværgen:
Der gennemføres kirkesyn torsdag 23. maj kl. 10 med opsamling kl. 13. Den fortsatte
vedligeholdelse af kirkens ydre forventes genoptaget fra begyndelsen af juni.
Kirkegårdsværge:
Der er rejsegilde på den nye mandskabsbygning på gl. kirkegård torsdag 9. maj kl. 14. Desuden har
kommunen tilladt, at indkørslen kan ændres i overensstemmelse med bestyrelsens ønske.
Bro-projektet bliver p.t. behandlet i stiftet. Pga. faren for forsinkelse tages kontakt til den
bevilgende fond vedr. tidsrammen.
Kontaktperson: Der har d.d. været afholdt det halvårlige medarbejdermøde.
Formand: Der er sendt ansøgning til A.P. Møller-fonden vedr. istandsættelse af Processionsgangen.
Ligeledes har været afholdt møde med Sydvestjyske Museer og MMEx (museernes videncenter for
digital formidling) om den videre proces vedr. formidlingen i ruin-rummet.

6

Eventuelt
I forlængelse af pkt. 4 henstilledes der til, at sikringsforholdene vedr. bl.a. Brorsons bispekåbe (i
Skeels Kapel) blev afklaret.
Næste menighedsrådsmøde onsdag 12. juni kl. 16.30

Mødet sluttet kl. 18.00
Referat MR-møde 30. april 2019 godkendt 12. juni 2019
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