Ribe, 22. januar 2015

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

1

Underskrift af referat fra MR-møde 15. december 2014
Godkendt og underskrevet.

2

Fornyelse af kirkeblad, hjemmeside og annoncering. (PD., plan- og kommunikationsudvalg)
 Forslag til nyt layout for kirkebladet blev fremlagt og drøftet. P&K-udvalget arbejder
videre mhp. et ”test-nummer”.
 Forslag til revideret annonce-logo blev fremlagt,
og det besluttedes at anvende forslag nr. 2 (se
illustration) straks og på forsøgsbasis.
 Anliggendet vedr. udvikling af hjemmeside udskydes til senere.

3

Momsforhold vedr. Kannikegården (PK). Bilag udsendt 20.1.
PK redegjorde for baggrunden for den skriftlige henvendelse til momsekspert. Der
afventes svar, og på grundlag heraf tager MR på et kort, ekstraordinært møde stilling til en
evt. henvendelse til Kirkeministerium hhv. Stiftsråd vedr. den fremtidige Kannikegårds
momsforhold.

4

Udpegning til Esbjerg Erhvervsudviklings repræsentantskab (TR). Bilag udsendt 13.1.
MR pegede på Henrik Noer som Domsognets kandidat til Esbjerg Erhvervsudviklings
repræsentantskab (repræsentantskabet vælges på EEUs generalforsamling). Formanden
tilsender EEU indstillingen.

5

Kannikegården, orientering (TR). Bilag udsendt 20.1.
TR orienterede og gennemgik byggeøkonomi såvel som foreløbigt regnskab (bilag). Begge
dele indgår som bilag til nærværende referat. Regnskabet følges fremdeles med løbende
opdateringer på MR-møder i resten af anlægsperioden.

6

Tur til PetersenTegl 10.2. – organisering (TR)
Afgang Domkirken 8.15 – forventet hjemkomst 16.15. Der køres i privatbiler: foreløbigt
med TR og KE som chauffører. HN og PD kører selv og deltager kun indtil kl. ca. 12. MH,
HR, TB (+ FI og BEB) ankommer let forsinket og kører selv. Evt. afbud til TR.

7
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Orientering
Præster
 JTB orienterede om arbejdet med Reformationsjubilæet 2017. Der er nedsat en
gruppe i Ribe Stift med JTB som formand og fra Domprovstiet Signe von Oettingen og
KE som hhv. teologisk og lægt medlem. Skriftlig oversigt udsendes til frivillig
orientering med dette referat.
 MH om vellykket konfirmandovernatning i kirken (med deltagelse af HR), morgensang
og om den forestående Kyndelmisse-gudstjeneste torsdag 5. februar. B&U-koret
medvirker bl.a. med musik af Bo Gunge.
Kirkeværge:
 Der er kommet opkrævning fra Esbjerg Kommune vedr. renholdelse af Torvet: alle
grundejere bidrager hertil efter takst pr. løbende m. Omkostningen for Domsognet
vedr. kirken samt Torvet 13 og 15 udgør ca. kr. 41.000 p/a.
 Der har været afholdt orienteringsmøde for lodsejere langs Ribe Å vedr. planer for
fremtidig omlægning af åen og kanal. Der er tale om et stort og mangeårigt
udviklingsprojekt.
 Belysningen i koret drøftedes: der er fortsat ”mørke pletter” i koret – forsøges
udbedret. Endvidere tilrettes de to opsatte spots på søjlerne.
Udvalg:
 Præstegårdsudvalg: udbedring af rørføring i provstegården er bestilt, men
gennemførelsen trækker lidt ud.
Kirkegårdsbestyrelse:
 Der er indgået samarbejdsaftale med V. Vedsted sogn om pasning af kirkegården samt
NB: kirketjeneste.
 Der henvises i øvrigt til kirkegårdsbestyrelsens referater.
Kontaktperson:
 Intet
Formanden:
 Den ventede allonge vedr. udlejning af antenneplads i Borgertårnet er ankommet.
 VisitRibe-brochuren 2015 er udkommet – Domkirken annoncerer heri.
 TR orienterede om den delvist offentlige diskussion vedr. perioden for belysning af
Domkirken. Der forventes indkaldt til fornyet møde herom med kommune,
handelsstandsforening og evt. flere?

7

Eventuelt
 MR gav sin tilslutning til, at sangpædagogen, der er tilknyttet B&U-koret, kan
modtage elever under Ribe Musikhøjskole i forlængelse af B&U-sessionerne i
Processionsgangen. Dog skal der viges for kirkens evt. nødvendige bookinger.
 Domkirkens skrøbelige og p.t. uanvendelige alterkande, hjemtages fra deponering
mhp. senere fondsfinansieret istandsættelse (forventet udgift ca. kr. 90.000).
 TR takkede på MRs vegne sognepræst Marie Høgh for indsatsen og tiden ved Ribe
Domsogn og tilkendegav MRs glæde ved samarbejdet i alle henseender og ønskede
MH alt godt i sit fremtidige virke
Kommende menighedsrådsmøder:
Onsdag 18.2. 2015
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