Ribe, 27. april 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 23. april 2014 kl. 17.00 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.) og Jens Torkild Bak.
Afbud: Henrik Præstholm og Torben Bramming
Fællessang: ”Grøn er vårens hæk”
Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt.
1

Underskrift af referater fra mødet 19. marts 2014 (KE)
Pga. et teknisk problem forelå referatet ikke i print. Underskrifter udsattes derfor til næste
MR-møde.
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Budget 2015. 1. behandling (KE). Bilag udsendt 22. april hhv. uddelt på mødet.
Budget 2015 blev foreløbigt godkendt, idet der inden endelig godkendelse (ultimo maj)
 ønskedes en kort redegørelse for budget for konfirmandarbejdet (p.t. budget: kr.
50.000 til konfirmandlejr, ekskl. UV-materialer, diverse transport m.v.).
 tilføjes, at det reelt disponible beløb efter Regnskab 2013, kr. 262.000 (efter fradrag for
øremærkede indsatser), forventes reserveret eventuel restfinansiering vedr.
Kannikegården. Konkret beløb afventer licitationsresultatet.
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Projekt for istandsættelse af 2 vinduer i ndr. korsarm. Bilag udsendt 21.4.
Godkendt.

4

”Kannikegården”, orientering (TR)
 Nedbrydning Torvet 15: der sonderes p.t. vedr. mulige firmaer til varetagelse heraf.
 Genhusning af funktionærer: kontrakt er udarbejdet. Leje udgør kr. 5.000/md. inkl.
forbrug.
 Der har været arbejdet på klima- og fugtsikring af den fredede ruin. Med
konsulenthjælp fra Kulturstyrelse er der fundet en løsning.
 Der tegnes en all-risk forsikring i f.t. eventuelle skader på naboejendomme.
 Lokalplans-høringen udløber 3. maj. Der er indløbet kvalificerede indsigelser/
påmindelser.
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Høring vedr. Folkekirkens styrelse (TR)
Betænkning med forslag fra udvalget om folkekirkens styre er til høring indtil 31. maj. Især
henvises der til betænkningens ss. 37-61. Betænkninger ligger på Kirkeministeriets
hjemmeside www.km.dk. Domsognets MR forventer ikke at indgive fornyet høringssvar, idet
der henvises til MR’s oprindelige svar fra 29. oktober 2013.

6

Byzantinsk kirkekunst – udstilling i Domkirken? (TR). Bilag udsendt 20.4.
Det besluttedes at tage imod udstillingen med forventet visning i kirkens nordre sideskib fra
ca. 1. august til ca. 1. oktober. De tilknyttede foredrag tilstræbes afviklet som led i
”Lørdagsuniversitetet” ultimo september.
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Orientering om bispevielsen (TR)
TR orienterede og henviste til bilag udsendt i forlængelse af MR-møde d.d. Frist for
tilmelding 1. maj. Der erindredes tillige om afsked med biskop Elisabeth Dons-Christensen
søndag 27. april.
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Meddelelser
Præsterne
 MH orienterede om den vel overståede konfirmandlejr og om konfirmandernes
midnatsgudstjeneste og efterfølgende ”vågenat”.
 JTB er blevet tovholder for stiftets ”ressourcegruppe” vedr. Reformationsjubilæet i 2017.
Der blev et positivt resultat af møde vedr. den fremtidige konfirmandundervisning
mellem provst og Ribes skoleledere: der afsættes 18 x 2 morgentimer + 1 hel fredag + 1
hel fredag med deltagelse af de pågældende klassers lærere. Eneste udfordring bliver at
få fordelt konfirmandholdene, så de på Ansgarskolen ”helst” ligger onsdage og på
Vittenbergskolen ”helst” ligger torsdage.
 Desuden orienteredes om, at MH fra 1. juli har fået 100 % beskæftigelse, idet hun
overtager dele af vakancen i Jernved-Hjortlund pastorat. Signe von Oettingen forventes
tilbage fra barselsorlov i uge 7 2015.
Udvalg:
Kirkegårdsbestyrelse:
 Der erindredes om fællesmødet med Sct. Catharinæ MR torsdag 22. maj. Indbydelse
følger.
 Der arbejdes p.t. med lokalplan for det frasolgte område ved den ny kirkegård.
 Ny kopimaskine forventes indkøbt til Gravsgade 50 efter godkendelse i provstiet.
Kontaktperson:
 Det halvårlige medarbejdermøde afholdtes 10. april.
 Der er foreløbigt bestilt 20 vielser i Domkirken i 2014 – en mindre tilbagegang i f.t.
tidligere års gennemsnit.
 Arbejdstilsynet har anmeldt besøg.
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Formanden:
 Bestyrelsen for Domkirkemuseet har afsluttet etableringsregnskabet. Den samlede
etablering udgjorde kr. 3.079.000, hvoraf Domsognet har finansieret kr. 606.303. Resten
er fonds-finansieret.
 Der er provstesyn i kirken onsdag 28. maj – indbydelse følger.
 Sct. Catharinæ MR har meddelt, at det tidligere drøftede projekt vedr. demens foreløbigt
hviler.
 Der er præsenteret et tilbud om istandsættelse af Domkirkens alterkalk allerede i tide til
bispevielsen 1. juni. Det besluttedes at afvente en evt. fondsfinansiering af det
forventede beløb på kr. 90.000.
 Sydvestjyske Museer har udarbejdet foldere til præsentation af udgravninger og fund i
f.m. Kannikegården.
 der arbejdes på en menighedsudflugt – evt. til Dybbøl.
7

Eventuelt
Der erindredes om
 maraton-sangdagen lørdag 21. juni
 deadline for kirkeblad (juni-august): 15. maj

Mødet sluttet kl. 19.05
Næste ordinære møde: udmeldes senere.
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