Ribe, 28. december 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, mandag 15. december 2014 kl. 18.00 i Processionsgangen.

TR

546

Til stede:
Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Per
Dalgaard, Dagmar Warming, Karsten Eskildsen (ref.), Marie Høgh, Henrik Ravn (medarb.repr.),
Jens Torkild Bak, Torben Bramming
Afbud: ingen
Sang: (HN) ”Vor sol er bleven kold”
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referater fra 19. november og 3. december 2014
Godkendt og underskrevet.

2

Konstituering af menighedsrådet for kirkeåret 2014-2015
Valgte:
 Formand:
Tage Rosenstand
 Næsteformand:
Dagmar Warming
 Underskriftsberettigede: formand og næstformand
 Kontaktperson:
Tage Rosenstand
 Kasserer:
Karsten Eskildsen
 Kirkeværge:
Henrik Præstholm
 Protokolfører:
Karsten Eskildsen
 Bygningskyndig:
arkitekt m.a.a. Steffen Pedersen,
Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ApS

3

Momsforhold (JTB, PK)
JTB fastslog, at etablering af en eventuel ejendomsfond vedrørende Kannikegården
forudsætter godkendelse af såvel stiftsråd som Kirkeministeriet.
PK skitserede mulige selskabskonstruktioner og deres afledte moms- og skatteforhold. PK
foretager yderligere konsekvensberegninger mhp. forelæggelse for MR forinden eventuel
ansøgning til stiftsråd og ministeriet.

4

Lukkedage på kordegnekontoret (TR). Bilag udsendt 7.12.
TR drøfter anliggendet med formanden for Sankt Katharine sogns MR, Grethe Becker. (Det
erindres, at frihed til deltagelse i det angivne årsmøde omfatter hele programmet).

5

Kannikegården, orientering (TR)
TR orienterede. Bl.a. har de seneste indsatser desværre medført problemer mht. forsyning
af vand og varme til Domkirken. HR opgør problemets omfang og melder til TR
(byggeudvalget).

6

7

TR 547
Meddelelser
Præster
 (MH): tilslutningen til det nye initiativ vedr. morgensang har været meget
positiv.Næste morgensang tirsdag 13. januar. God opbakning fra de frivillige. Efter
udløbet af MHs vikariat har Birgitte Ebert tilbudt at have frivillig-kontakten.
 (JTB): julen står for døren, bl.a. er der trykt programmer til juleaftens gudstjenester.
 (TB): har bl.a. været på besøg med julehjælp – i samarbejde med Simon Stubkjær.
Salmemaraton begynder på forårssemesteret d. 6.1. i Domkirken
Medarbejderrepr.:
 Travlhed vedr. jule-skoleafslutninger
 Foreløbigt positive erfaringer vedr. den opsatte belysning i koret
Udvalg:
 Plan-/kommunikationsudvalg: der afholdes møde torsdag 18. december, bl.a. med
forslag til ny-layoutet kirkeblad på dagsordenen
Kirkegårdsbestyrelse:
 Udviklingsplan foreligger og uddeles til MR. Hvis man ikke har modtaget den, rettes
henvendelse til HK
 Der arbejdes med en fornyet personalestrategi på kirkegården, herunder mindre
organisatoriske ændringer bl.a. vedr. en evt. stedfortræder for kirkegårdslederen
 Der arbejdes fortsat på samarbejdsaftalen med Vr. Vedsted sogn
 19. december holdes afskedsreception for Lars Mogensen, der går på efterløn.
Kirkeværge:
 Belysningen ved tårnets trapper er blevet udbygget og forbedret
 Arbejdet med regnvandsafløbene på kirkens N-side synes at virke positivt
 Steffen Pedersen er blevet inddraget i den overordnede belysningsplan i Domkirkens
indre (jf. ovenfor samt referat fra 19. november)
Kontaktperson:
 Intet
Formanden:
 Der har været afholdt møde med kommunen vedr. P-forholdene. TR fremsatte
Domsognets ønske om mulighed for et udvidet areal langs Domkirkens sydside under
byggeriet. Det er ikke muligt.
Eventuelt
Hein Heinsens Ansgar-statue til opstilling ved Domkirkens S-side er ny støbt. Det videre
forløb afventes med spænding.
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdag 21. januar 2015

Mødet sluttet kl. 19.40
Referat godkendt 21. januar 2015
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