Ribe, 22. april 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 15. april 2015 kl. 19.00 i Processionsgangen.

TR

556

Til stede:
Dagmar Warming (fra kl. 20), Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Poul
Karstensen, Per Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Signe von
Oettingen og Jens Torkild Bak
Afbud: Torben Bramming
Sang (SvO): Den kedsom vinter
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra 18. marts 2015
Godkendt og underskrevet.

2

Budgetrapport for 1. kvartal 2015 (KE). Bilag uddelt på mødet
Gennemgået, godkendt og underskrevet af formand og kasserer.

3

Foreløbigt budget 2016 (KE). Bilag uddelt på mødet
Drøftelsen fik følgende ændringer vedr. disponering af frie midler:
 øremærkning af kr. 50.000 ændres fra det oprindelige, særlige forhold vedr. Langgaardfestivalen til optimering af lydforhold i kirken.
 der forventes ikke i 2015 anvendt kr. 300.000 af de fire midler til diverse store
vedligeholdelsesopgaver. Beløbet forventes først anvendt i 2016.
Vedr. fremtidig drift af Kannikkegården: JTB orienterer husets øvrige lejere vedr.
huslejeforhold.
Evt. yderligere budgetønsker sendes til kassereren senest 1. maj.

4

Evaluering af ændret kirkeblad (PD)
Der vendes tilbage til det oprindelige højformat (som bladet fra december-februar) med
ændret layout. SvO bliver ansvarlig for de kommende to udgaver, mens TB forventes at
overtage redaktionen fra 1. september 2015. Deadline for næste nr.: 5. maj!

5

Kannikegården, orientering (TR). Bilag udsendt 14.4.
TR orienterede. Spørgsmålet vedr. indretning optages som punkt på næste MR-møde, bl.a.
med henblik på nedsættelse af et relevant udvalg.
Den formelle indvielse af Kannikkegården fastsattes til torsdag 21. januar 2016. Indvielsen
følges op den følgende weekend med åbent hus og diverse arrangementer.

6

7

TR 557
Studietur 2015? (TR)
Der planlægges med en heldags MR-studietur til halligen Nordstrand Mor (dansk) /
Nordstrandishmoor (tysk) / Lätj Möör (frisisk) fredag 18. september 2015. Samme tur, som
måtte aflyses i 2013.
Orientering
Præster:
(SvO): Tilkendegav glæde over at være tilbage efter overstået barselsorlov. MR gengældte
fornøjelsen.
(JTB): Der planlægges med 4 x ”Lørdagsuniversitet” i efteråret 2015 om begrebet ”tro”,
bl.a. inspireret af den nylige polemik om præsters tro (Ramsdal-sagen).
I anledning af 70-året for Danmarks befrielse er der aftengudstjeneste 4. maj.
Medarbejderrepræsentant:
 Der gøres (ekstra) rent i kirken, bl.a. medstøvsugning af riste.
 Kiosken ser på nye varer. Der er vigende salg trods mange gæster.
Udvalg:
 Præstegårdsudvalget: rørarbejdet er afsluttet i Domprovsteboligen.
Kirkegårdsbestyrelse:
 Referat fra seneste bestyrelsesmøde er udsendt 14.4.
 Der er ansat tre nye medarbejdere på kirkegården, bl.a. lederens stedfortræder.
 Den formelle overdragelse af det frasolgte areal på den ny kirkegård afventer udløbet
15. juni af høringsperioden vedr. lokalplan.
Kirkeværge:
 Der gennemføres kirkesyn 13. maj.
 Istandsættelse af vinduerne i nordre tværskib igangsættes snarest efter, at
kirkeværgen og den bygningssagkyndige arkitekt har haft møde med håndværkerne.
 Nye LED-pærer afprøves p.t. i kirken med henblik på bedre belysning såvel som
strømbesparelse.
Kontaktperson: Der gennemføres medarbejdermøde 23. april.
Formanden: intet

7

Eventuelt
Intet
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdage 20.5. – 17.6.

Mødet sluttet kl. 21.25

TR
Referat MR-møde 15. april godkendt 20. maj 2015
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