Ribe, 27. februar 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul
Karstensen (ref. indtil kl. 21), Karsten Eskildsen, (ref. fra kl. 21), Henrik Ravn (medarb.repr.),
Torben Bramming.
Afbud: Per Dalgaard, Marie Høgh og Jens Torkild Bak
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra ekstraordinært MR-møde 4. februar 2015
Underskrevet.

2

Godkendelse af udviklingsplan for Ny Kirkegård (HK). Bilag tidligere uddelt.
Kirkegårdsbestyrelsen har godkendt planen 3. februar 2015, og det indstilles, at den
godkendes i de to menighedsråd. Der er ingen finansiering, så det er alene planen som
sådan, der godkendes. Planen blev godkendt.

3

Momsforhold vedr. Kannikegården (PK)
Ansøgning sendt til provstiet, der behandlede den i går og havde ingen bemærkninger.
Ansøgningen er derfor videresendt til Ribe Stift.

4

Kannikegården, orientering (TR). Økonomibilag udsendt 17.2.
 TR orienterede og gennemgik økonomien, jf. bilaget.
 Tagsten blev besigtiget på MR’s udflugt til Petersen Tegl 10.2. MR godkendte stenene
på mockup’en, dog alene med sporadiske, gule felter på tagstenenes kanter – max på
hver 7. sten.
 Det indvendige farveprogram har været forelagt af arkitekten på et møde d. 18.2., som
menighedsrådet var inviteret til. Farvevalget blev endvidere fremlagt på nærværende
møde. Der var ingen bemærkninger, og arkitekten arbejder videre med farveskalaen.
 Gravsten anbragt på processionsgangens østvæg nedtages og lægges i magasin. Døren
til Kannikegården er bredere, så stenen kan ikke være der.
 Rejsegilde forventes 27.3. (bliver antageligt udsat).

5

Budget 2106 - tidsplan (KE)
 Budgetønsker 2016 indsendes senest 18. marts (der skal dog nok generelt forventes et
”basis-budget”, idet udgifterne til drift af den nye Kannikegård får bestemmende
indflydelse på samtlige øvrige udgifter).
 (Regnskab 2014 godkendes på MR-møde 18. marts)
 Foreløbigt Budget forelægges MR 15. april.

TR
 Endeligt budgetforslag vedtages på MR-møde 20. maj (med mulighed for endelig
tilpasning inden pligtig aflevering 15. juni)
6

552

Orientering
Præster
 Konfirmanderne fotograferes mhp. næste kirkeblad
 Signe von Oettingen er vendt tilbage efter barselsorlov og prædiker første gang søndag
15. marts.
Medarbejderrepræsentant: intet
Udvalg:
 Præstegårdsudvalg: der arbejdes videre med henblik på en fuldstændig og afsluttet
udbedring af problemerne vedr. vandforsyning i domprovstegården.
Kirkegårdsbestyrelse:
 Jf. referat fra møde 2.2. (udsendt 18.2.). Der har været afholdt licitation vedr.
lagerplads, men arbejdet er endnu ikke påbegyndt, bl.a. fordi licitationsresultatet gav
anledning til nogle økonomiske overvejelser.
 Orientering vedr. personaleforhold.
Kirkeværge:
 Luftfugtigheden i kirken undersøges. Der indkøbes datalogger med henblik på fremtidig
sikring heraf.
Kontaktperson:
 Ribe Stift afholder info-møde vedr. byggesager tirsdag 3.3. TR deltager.
 Signe von Oettingen forventes tillagt 25% ansættelse som teologisk konsulent i f.m. det
forestående Reformationsjubilæum.
Formanden:
 MR er af Agner Frandsen blevet tilbudt en række kultegninger udført af Sven HavsteenMikkelsen med motiver fra Malt Kirke. MR takker ja til det venlige tilbud.
 TR fik tilslutning til at søge en økonomisk nyordning og fornyet samarbejde med Ribe
Kammerkor.

7

Eventuelt
Der er opstået en lille uklarhed vedr. et evt. fælles Kaj Munk-arrangement med Sct.
Catharinæ sogn. TR afklarer omstændighederne med Grethe Becker.

Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdage 18.3. – 15.4. – 20.5. – 17.6.

Mødet sluttet kl. 21.45
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