Ribe, 12. juni 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 4. juni 2014 kl. 17.00 i Processionsgangen.

TR

530

Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Karsten
Eskildsen (ref.), Marie Høgh, Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming og Jens Torkild Bak.
Afbud: Per Dalgaard

Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt.
1

Underskrift af referater fra d. 19.3 og 23.4. 2014
Referaterne blev underskrevet.

2

Budgetrapport for 1. kvartal 2014 (KE). Bilag tilsendt d.d. hhv. uddelt på mødet
Taget til efterretning og underskrevet af formand og kasserer, idet der på næstfølgende
menighedsrådsmøde redegøres for den særlige kontering vedr. formål 3.

3

Budgetforslag 2015. Vedtagelse (KE). Bilag udsendt d.d. hhv. uddelt på mødet.
Godkendt. Budgetforslaget underskrevet af formand og kasserer og indsendes til provstiet
senest 15. juni.

4

Provstesyn vedr. Domkirken og domprovstebolig 28.5.2014 (HP).
Der er i Domkirken et problem med borebiller i tagets trækonstruktion. Problemet har
under kontrol været kendt længe, men har nu bredt sig. En virkningsfuld indsats kan evt.
løbe om i kr. 600.000-700.000, så bygningssagkyndige er bedt om at bestille en rapport til
afklaring af forholdene. Ellers konstateredes det, at Domkirken er i så god
vedligeholdelsestilstand som ikke i de seneste ca. 20 år.
Provstegården er generelt i god stand, idet dog der inden længe bør overvejes ændringer
vedr. badeværelse. Ligeledes bør der snarest undersøges, om vandtilførslen til husets haner
fortsat er hensigtsmæssig. Endelig er garagen efter alt at dømme tjenlig til udskiftning inden
længe. Evt. kan der etableres opsparing hertil fra og med budget 2016.

5

Meditation i Domkirken (TR). Bilag udsendt 27.5.
Menighedsrådet ønsker ikke at indgå i det foreslåede samarbejde. Evt. tilbud om meditation
i kirkens regi vil blive tilrettelagt af kirkens præster.
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6

”Kannikegården”, orientering (TR)
De indkomne indsigelser vedr. lokalplanforslaget for Kannikegården/Rådhuskarréerne blev
gennemgået. En enkelt indsigelse er efterkommet, og arkitektplanen tilrettet. De øvrige får
ikke indflydelse på udformningen, og lokalplanforslaget forventes vedtaget af Esbjerg Byråd
på møde 16. juni. Herefter kan licitationen iværksættes.
Arbejdet med redrivning af Torvet 15 forventes påbegyndt 20. juni.

7

Menighedsrådsudflugt 2014? (TR)
Det besluttedes at gennemføre en udflugt for menighedsrådet og kirkens funktionærer, alle
med ledsagere. Datoen fastsattes til lørdag 13. september, og turen forventes at gå til Sorø,
bl.a. for at se Kunstmuseet (opført 2011 af Lundgaard og Tranberg Arkitekter).

8

Meddelelser
Præsterne
 MH havde fået en forespørgsel fra Sct. Catharinæ Kirke om et evt. fælles-arrangement
med et Kaj Munk-program med skuespilleren Christian Steffensen inkl. dramatiserede
oplæsninger, sange og fortælling. Forslaget henvistes til planudvalget.
 TB orienterede om den forestående menighedsudflugt (torsdag 26. juni) til Dybbøl og om
præsentation af Torbens bog om biskop Radulf.
 JTB kunne oplyse, at kirkebladet er udkommet og på vej til sognets medlemmer.
Udvalg:
Kirkegårdsbestyrelse:
 HK refererede fra det afholdte fællesmøde 22. maj og orienterede om, at der er
installeret ny, fælles kopimaskine i Gravsgade 50. Introduktion hertil gives på
anmodning.
Medarbejderrepræsentant:
 Torvet 15 tømmes p.t. forud for nedrivning(!). Indbo m.v. flyttes til de lejede lokaler på
Torvet 16.
Kontaktperson:
 Der har været gennemført APV, og der er anmeldt besøg fra Arbejdsmiljøtilsynet.
Formanden:
 Orientering om den overståede bispevielse.
 Stiftsnyt blev omdelt.

7

Eventuelt
Kommende menighedsrådsmøder:
 25. juni kl. 19
 20. august kl. 19

Mødet sluttet kl. 21.10
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