Ribe, 21. maj 2015

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 20. maj 2015 kl. 19.00 i Processionsgangen.

TR

559

Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Poul Karstensen,
Karsten Eskildsen (ref.), Henrik Ravn (medarb.repr.), Signe von Oettingen og Jens Torkild Bak
Afbud: Per Dalgaard og Torben Bramming
Sang (DW): Når egene knoppes
Dagsorden og referat:

1

Underskrift af referat fra 15. april 2015
Godkendt og underskrevet.

2

Budget 2016 (KE). Bilag udsendt 19.5.
Seneste ændringer gennemgået og godkendt med tilføjelse af budgetønske om provstiets
evt. finansiering af forøget stillingsnorm vedr. SvO med 12,5 %. Se endv. pkt. 6.

3

Kirkeblad (SvO)
Ændringerne vedr. kirkebladets layout medfører en fordyrelse pr. udgave. Kirkens
funktionærer foreslår derfor, at bladet for fremtiden kun udkommer tre gange årligt. MR
godkendte dette, idet kirkebladsredaktionen fremlægger forslag til nye
udgivelsesterminer på næste MR-møde.

4

Bygningssyn vedrørende Ribe Domkirke (HP)
HP gennemgik rapporten vedr. kirkesynet foretaget 13. maj inkl. forslag til disponering af
større vedligehold 2015-2018 samt finansiering heraf. MR godkendte planen. I tillæg til
kirkesynet tager HP fornyet kontakt til den bygningssagkyndige arkitekt, Steffen Pedersen,
vedr. vedligehold af kirkens bronzedøre. Forholdet er ikke omtalt i synsrapporten.

5

Kannikkegården (TR)
a) orientering (bilag vedr. økonomi udsendt 16.5.)
b) nedsættelse af udvalg vedr. kunst og indretning i Kannikkegården
ad a)
 TR gennemgik den økonomiske oversigt, herunder realiserede, uforudsete udgifter.
Udviklingen gav ikke anledning til bekymring, og MR udtrykte anerkendelse af de
udarbejdede oversigter.
 Der er indledt samarbejde med Brandmandsforeningen om fælles etablering af
hjertestarterstation, foreløbigt planlagt til opsætning ved de offentlige toiletter.
Brandmandsforeningen betaler for stationen, mens Domkirkens hjertestarter flyttes
hertil.

TR 560
 AV-behovet i Kannikkegården er blevet gennemgået, og der må forudsættes en ikke
ubetydelig udgift hertil, bl.a. til et ”multislyngeanlæg”, idet et normalt teleslyngeanlæg ikke forventes at kunne fungere tilfredsstillende pga. husets konstruktion.
Finansieringsbehov og -muligheder vil blive afklaret senere.
 Desuden har byggeudvalget drøftet forhold vedr. opstået revne i Den gamle Arrests
mur mod Sønderportsgade og sikkerhed på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet aflægger
jævnlige, uanmeldte besøg, som foreløbigt ikke har medført alvorlige påtaler.
ad b)
Der nedsattes udvalg vedr. indretning af Kannikkegården: fra MR deltager DW (fmd. for
udvalget), HN samt provsten og en medarbejder fra hhv. Domkirken og kirkegården, i alt
fem. Nedsættelse af udvalg vedr. kunst drøftes på næste MR-møde.
6

Den gejstlige betjening i Ribe Domsogn-Seem pastorat (TR)
I forbindelse med SvO’s fornyede ansættelse fra 1. oktober som 25 % sognepræst i
pastoratet ønsker MR over for stiftet at påpege den historisk forringede præstenormering i
pastoratet fra 2 hele årsværk i ca. 2003 til 1,75 fra oktober 2015. MR besluttede i f.m.
Budget 2016 at ansøge provstiet om lokal finansiering af opnormering af SvO’s stilling med
min. 12,5 %. Udgiften indarbejdes som merudgiftsønske i forslaget til Budget 2016, under
forudsætning af, at MRs normeringsforslag afklares mellem provsti og stift.

7

Orientering
Præster:
(SvO): Morgensangene er nu afsluttet. Initiativet rostes og drøftedes kort. MR’s studietur
til halligen Nordstrand Mor 18. september planlægges p.t.
(JTB): Intet aktuelt
Medarbejderrepræsentant (HR):
 Kikkerterne i Borgertårnet repareres og fungerer for fremtiden uden møntindkast.
 Der er indkøbt nye varer til kiosken
Udvalg: Intet
Kirkegårdsbestyrelse (HK):
 Referat fra seneste bestyrelsesmøde 4. maj er på vej.
 Der afholdes fællesmøde med Sct. Catharinæ sogn torsdag 21. maj
Kirkeværge (HP): Jf. pkt. 4.
Kontaktperson (TR):
Der er indgået aftale med Ribe Kammerkor vedr. Lotte Bille Glæsel ansættelse som
dirigent. TR efterser aftalen vedr. hendes kombinationsansættelse med Kirkemusikskolen i
Løgumkloster hhv. Sct. Catharinæ sogn.
Formanden (TR):
 Danmarks kirkelige Mediecenter filmer i kirken i f.m. en kommende
udsendelsesrække om kirke og religion for børn.

7

TR 561
 I juni gennemføres en orgelkonkurrence i Region Syd med finalekoncert i Domkirken
tirsdag 30. juni.
Eventuelt
Tilbud om en ny altervin blev præsenteret og prøvesmagt. Overvejende stemning for at
fortsætte med den eksisterende altervin.
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdage 17. juni, 19. august og 16. september

Mødet sluttet kl. 21.45

Referat MR-møde 20. maj godkendt 17. juni 2015
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