Ribe, 22. december 2013

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 18. december 2013 kl. 17.30 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming og Jens Torkild
Bak.
Afbud: Poul Karstensen. (Signe von Oettingen er på barselsorlov).
Fællessang: ”Ind under jul”
Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 1a
1

Underskrift af referater fra d. 20.11 og d. 27.11. 2013. (KE)
Referaterne blev godkendt og underskrevet.

1a

Beholdningseftersyn
Revisor har 30. oktober foretaget beholdningseftersyn vedr. Ribe Domsogns kirkekasse. Det
tilsendte protokollat af 12. december blev oplæst for menighedsrådet, som godkendte det,
og på menighedsrådets vegne underskrevet af formanden.

2

Momsforhold (TR)
Med henblik på afklaring af momsforhold forud for det kommende byggeri af
Kannikegården retter byggeudvalget henvendelse til advokat Elsebeth Hjortshøj Rasmussen,
Århus, der har speciale i skatteret, moms og afgifter.
KE orienterede om de aktuelle drøftelser med SKAT om den reviderede model for afregning
af moms og dens mulige betydning for Domsognets regnskaber fra 2011 og senere.

3

Kannikegården, orientering (Byggeudvalg)
 Der er sendt ansøgning til Realdania vedr. finansiering af Kannikegårdens omgivelser og
ruinområdet, kr. 6.882.000. Der forventes svar meget snart.
 Der er udarbejdet en allonge til kontrakten med Lundgaard og Tranberg Arkitekter (LTA)
med aftalt afslag på honoraret, i alt ca. kr. 115.000.
 Kim Christiansen fortsætter som ad hoc bygherrerådgiver, ligesom det er aftalt, at al
kommunikation mellem rådgiver og bygherre foregår direkte mellem LTA og
menighedsrådet.
 I f.m. revisionen af LTAs dispositionsforslag vedr. Kannikegården er der indhentet
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bemærkninger fra medarbejderne. Bemærkningerne er videresendt til LTA.
 Byggeudvalget vil løbende orientere om byggeprocessen på de ordinære MR-møder og
på ekstraordinære møder, når det skønnes nødvendigt. Desuden oprettes der en
Dropboks som projektweb. MR tildeles link hertil og vil således løbende kunne gøre sig
bekendt med det væsentligste i byggefasen.
4

Belysning i apsis/kor. (HP)
Ved relativt mørke i Domkirkens kor kan man dårligt se præsten, og derfor sikrer
kirketjenerne, at der umiddelbart opsættes 2 spots til afhjælpning heraf. Desuden
besluttedes det, at der snarest muligt igangsættes et projekt vedrørende lysforholdene i
kirken som helhed.

5

Meddelelser:
Præsterne:
 TB orienterede om RAMS og kunne desuden meddele, at sogneturen til Harzen i august
2014 er udsolgt.
Udvalg:
 Præstegårdsudvalget:
HP orienterede om skade på provstegården i f.m. stormen 5. december.
 Kirkegårdsbestyrelsen:
HK orienterede om overvejelserne vedr. anskaffelse af ny kopimaskine i Gravsgade.
Kopimaskinen er fælles for kirkegården, provstikontoret, Domsognet og Sankt Katharine
Sogns administrationer, og Domsognets MR opfordrede til indgåelse af leasingaftale
vedr. ny maskine snarest muligt.
Formand:
 Der mindedes om ordinationen af Maria Høgh, fredag 10. januar 2014 kl. 18, og om
invitationen til efterfølgende sammenkomst i bispegården.
 MR godkendte formandens forslag til de næstkommende MR-møder: onsdagene 29.
januar og 26. februar.
 Formanden oplæste orientering fra domorganisten om koncerter og andre musikalske
indsatser i 2014.

7

Eventuelt
 DW orienterede om og viste billede af Hein Heinsens Ansgar-monument/-statue, der
30.11. – 5.1. 2014 udstilles i Den Fries Udstillingsbygning i København.
 Indsættelsen af Maria Høgh, søndag 12. januar, falder sammen med den traditionelle
og for længst aftalt spejdergudstjeneste i Domkirken.
 HR vil orientere om det nye Kirkeweb på MR-mødet 29. januar.

Mødet sluttet kl. 19.02
Næste ordinære møde: onsdag 29. januar 2014 kl. 19
Referatet godkendt 29. januar 2014
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