Ribe, 24. august 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 20. august 2014 kl. 19.00 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Marie Høgh, Henrik Ravn (medarb.repr.), Torben Bramming.
Afbud: Jens Torkild Bak

Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 5a
Fællessang: ”Nu er det længe siden”
1

Underskrift af referater fra 25. juni 2014
Referatet forelå ikke, og underskrift udsattes.

2

Budget 2015 – yderligere ønsker! (KE)
Kassereren forklarede 1. halvårs driftsunderskud bl.a. med en ekstraordinær overførsel af
indgåede fondsmidler til Langgaard Festivalen, udlæg vedr. bispevielse og med ikkeindkommen refusion for domkantors løn. Kvartalsrapporten blev taget til efterretning og
underskrevet af formand og kasserer.

3

Licitationsudbud vedr. Kannikegården (TR). Bilag på Dropbox
TR gennemgik licitationsmaterialet, herunder specifikationer vedr. Kannikegårdens
indvendige komplettering. Udbudsmaterialet blev godkendt af MR og udsendes til
hovedentreprenørerne 22.8. Licitationsbud skal være indkommet inden 29. august 2014.

4

Orientering vedr. ”Kannikegården” (TR)
Den kommunale byggetilladelse er forsinket. Der rykkes for den. Nedrivning af Torvet 15 er
foregået meget tilfredsstillende og i forståelse med ejendommens naboer. Der er opsat en
mock-up vedr. den særligt fremstillede teglstenstype. Teglstenens farve vil blive drøftet på
det aftalte møde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter i Ribe 21.8, hvorefter MR senere i
samarbejde med LTA beslutter sig for teglstenen.

5

Tilskud til Aflastningstjenesten i Esbjerg (HP)
I forlængelse af tidligere drøftelser ønskes der en kortlægning af behovet for diakonal
indsats i Domsognet, herunder evt. samarbejde med Ældresagen og/eller Røde Kors. Der
nedsattes en gruppe til gennemførelse heraf bestående af MH, HP og HN.
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5a

Frivillige ved kirkens arrangementer
MR støtter etableringen af frivilliggrupper, der kan indgå i relevante aktiviteter i tilknytning
til Domkirken. Øvrig tilrettelæggelse og organisering henvises til kirkefunktionærernes
torsdagsudvalg.

6

Studietur til Sorø 2014 (TR)
Tilmelding hhv. afbud til TR seneste 1. september.

7

Ny julestjerne til Borgertårnet? (HP,TR)
Folmer Iversen fremviste skitsemodel mhp. evt. opsætning af julestjerne på Borgertårnets
top til erstatning af den nuværende, som er ved at være nedslidt. MR drøfter anliggendet på
næstkommende MR-møde.

8

Meddelelser:
Præsterne:
 Konfirmandlejren er pga. skolereformen omdannet til to dage i Ribe: torsdag 4. og
fredag 5. september, mens der 31. oktober gennemføres en reformationsdag sammen
med skolernes lærere.
 Høstgudstjeneste søndag 21. september
Udvalg:
Præstegårdsudvalget:
 vinduesprojektet er blevet godkendt, og der vurderes på behov for udskiftning af
tagrender.
Kasse&Regnskab:
 Kordegnen har beregnet på momsafløftnings-% vedr. 2011. Vi har fra advokat Elsebeth
Hjortshøj Rasmussen modtaget revideret model til beregning vedr. Domkirkens moms%. Kordegnens beregning forventes indsendt til SKAT med advokatens anbefaling.
Jordudvalg:
 Tilkørselsvejene fra Bjerrumvej er blevet udbedret og godkendt af HK.
Kirkegårdsbestyrelse:
 Kirkegården har indgået aftale vedr. pasning af kirkegården ved Vr. Vedsted Kirke.
Medarbejderrepræsentant:
 Langgaard Festivalens mange arrangementer står for døren.
 Der har været mange turister i juli og august. Besøgstallene har hele året ligget foran de
tilsvarende i 2013.
Kontaktperson:
 Arbejdstilsynet aflægger besøg 21. august og mødes med HR og TR
Formanden:
 Menighedsturen til Harzen har været vellykket gennemført med 44 deltagere.
 Den aftale og planlagte udstilling om Byzans åbner i nordre sideskib fredag 22. august.
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Eventuelt
Intet
Kommende menighedsrådsmøder:
 Onsdag 17. september
 Onsdag 22. oktober

Mødet sluttet kl. 21.30
Referat godkendt 17. september 2014

Dagmar Warming

Karsten Eskildsen
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