Ribe, 24. august 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 25. juni 2014 kl. 19.00 i Processionsgangen.
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Til stede:
Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Poul Karstensen, Per Dalgaard, Karsten
Eskildsen (ref.), Marie Høgh og Henrik Ravn (medarb.repr.).
Afbud: Dagmar Warming, Per Dalgaard, Torben Bramming og Jens Torkild Bak

Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt.
Fællessang: ”Blæsten går frisk”
1

Underskrift af referater fra 4. juni 2014
Referatet underskrevet.

2

Budget 2015 – yderligere ønsker! (KE)
I tillæg til det allerede vedtagne budgetforslag 2015 foreslår Kasse&Regnskabsudvalget at
der yderligere indføres flg. merudgiftsønsker
 vedr. drift: kr. 75.000 til dækning af Domsognets udlæg i forbindelse med bispevielsen
1. juni 2014
 vedr. anlæg: kr. 175.000 til renovering af badeværelse i provsteboligen og kr. 25.000 til
fornyelse af eksisterende vandrør. I alt kr. 200.000.
Forslaget godkendtes.

3

Godkendelse af byggeprojekt på den gamle kirkegård (HK). Bilag udsendt 23.6.
MR godkendte projektet på grundlag af det fremsendte bilag og på grundlag af det budget,
der er udarbejdet vedr. det nye byggeri. MR henstillede til, at det projektet blev delvist
medfinansieret af mulige driftsbesparelse. Endvidere drøftedes problemstillingen vedr.
sikring af tilstrækkelig P-plads til kirkegårdens gæster.

4

Samarbejde om: ”Ribe byhøjskole” (TR). Bilag udsendt 18.6.
”Ribe Byhøjskole” har forespurgt om lån af processionsgangen og besøg i Domkirken.
Foreløbigt 3 gange. MR godkendte ansøgningen. Der betales leje af processionsgangen hhv.
Domkirken: kr. 600 + moms pr. gang.

5

Forslag om andre gudstjenestetider- sen eftermiddag el. andet (MH)
MR støtter forsøget med flere og alternative gudstjenestetider.
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”Kannikegården”, orientering (TR)
a) Lokalplan er vedtaget af Esbjerg Kommune
b) Nedrivning af Torvet 15 koster – efter indbudt licitation – kr. 397.000
c) Efter prækvalifikation er seks firmaer udtaget til licitation vedr. entreprisen på
Kannikegården.
d) Licitationsmaterialet vedr. pkt. c) offentliggøres 22. august
e) Arkæologer påbegynder undersøgelser på tomten Torvet 15 fra uge 32
f) Torvet 15 er nu tømt og klar til nedrivning.

7

Menighedsrådsudflugt 2014 (TR)
Et udvalg har tilrettelagt en spændende tur til Sorø. Der udsendes snarest et program. Pris
for MR-medlemmers hhv. funktionærers evt. ledsager: pr. person kr. 200.
Svarfrist til formanden 1. september.

8

Meddelelser:
Præsterne:
 På grund af skolereformen og den lokale tilrettelæggelse af undervisningen kan der ikke
gennemføres konfirmandlejr i foråret 2014. Den gennemføres i stedet lokalt som to
dage i september.
 MH: stor tak for hjælp og øvrig interesse vedr. maraton-sangdagen 21. juni.
Udvalg:
Kasse&Regnskab:
 Kassereren redegjorde i forlængelse af MR-mødet 4. juni for dispositionerne vedr.
formål 3 i 1. Kvartalsrapport: indgåede fondsmidler vedr. Langgaard Festivalen var som
integreret del af Domsognets regnskab bogført og medtaget i Regnskab 2013. Beløbet,
kr. 123.250, er i 1. kvartal overført til den nu selvstændige Langgaard Festival og
figurerer således som en stor, ikke-budgetsat udgift i kvartalsrapporten.
Kirkegårdsbestyrelsen:
 Der er sket retslig indkaldelse vedr. ikke-tinglyst matrikel på den gamle kirkegård. Evt.
indsigelser mod tilskødning til Ribes to sogne udløber 3. oktober.
 Der gennemføres lokalplanhøring i forbindelse med byggeriet på den gamle kirkegård
med forventet afklaring i december 2014.
Kirkeværge:
 Bispetavlen ajourføres
 Portrættet af Elisabeth Dons Christensen er ophængt.
Formanden:
 Der er kommet ny ejendomsvurdering af provstegården med henblik på fastsættelse af
provstens boligbidrag.
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Eventuelt
Intet

TR
Kommende menighedsrådsmøder:
 Onsdag 20. august
 Onsdag 17. september kl. 17. i Torvet 16 (Birgittes kontor)
 Onsdag 22. oktober
Mødet sluttet kl. 21.25
Referat godkendt 17. september 2014
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