Ribe, 5. februar 2014

Referat af ordinært menighedsrådsmøde, onsdag 29. januar 2014 kl. 17.30 i Processionsgangen.
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Til stede:
Dagmar Warming, Henrik Præstholm, Henrik Noer, Tage Rosenstand (fmd.), Henning Kruse, Per
Dalgaard, Karsten Eskildsen (ref.), Marie Høgh, Henrik Ravn (medarb.repr.) og Torben Bramming.
Afbud: Torkild Bak
Fællessang: ”Det er hvidt herude”
Dagsorden og referat:

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 3a
1

Underskrift af referater fra mødet 18. december 2013. (KE)
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2

Kannikegården, orientering og drøftelse, herunder inventardelen (byggeudvalget).
Bilag (tidsplan for byggeriet) udsendt 21.1.
Realdania har bevilget kr. 6.882.000 til færdiggørelse af Kannikegårdens omgivelser,
herunder sammenhængen mellem ruinområdet og domkirkepladsen. Bevillingen kan først
offentliggøres, når den formelt er meddelt fra Realdania (er sket efter mødet). Efter aftale
med Realdania udsender TR pressemeddelelse med invitation til pressemøde. Arbejdet
vedrørende lokalplan er allerede undervejs og er på Plan & Miljøudvalgets dagsorden 4.
februar og forventet på Byrådets dagsorden 3. marts. Lokalplanen sendes i høring i min. 8
uger og vil således kunne forventes godkendt i udvalget 6. maj og endeligt i Byrådet 16. juni.
TR orienterede desuden om tidsplanen (jf. bilag) og om nogle af de omfattede dele:
 arkæologi efter nedrivning af Torvet 15
 betalingsplan
 inventar (drøftedes tillige kort)
NB: MR indbydes til møde med Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S vedrørende seneste
revisioner og eventuelle tvivlsspørgsmål tirsdag 4. marts kl. 12.30.

3

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Ribe Katedralskole (TR). Bilag udsendt 21.1.
Udsat

3a

”Jazz-gudstjeneste” – henvendelse fra organisterne (TR).
Domorganist og domkantor har bedt om MR’s stillingtagen til afholdelse af en sær-
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gudstjeneste i tilknytning sommerens jazz-festival i Ribe. Oplægget blev på grundlag af det
refererede godkendt.
5

Meddelelser:
Præsterne:
 TB orienterede om velgennemført møde med ”gamle konfirmander”. Alle samles senere
til fælles stævne, inkl. årets konfirmander, i Visby, forventeligt 150 deltagere.
Domkantorens eventuelle medvirken honoreres særskilt efter aftale.
 Der tilrettelægges forberedende foredrag forud for sogneturen i august.
 Der fremlægges foldere vedrørende Mission Øst i Domkirken.
Udvalg m.fl.:
 Kirkeværge:
HP orienterede om installering af lys i koret.
 Kasserer:
KE orienterede om korrespondance med SKAT om momsforhold: der forventes snarest
vejledende svar vedrørende fordeling af momsfri hhv. momspligtige omsætning i kirken.
Herefter rettes henvendelse til anbefalet og navngiven skatteadvokat med henblik på
dels vurdering af SKATs svar, dels rådgivning i relation til byggeriet af Kannikegården.
 Kirkegårdsbestyrelsen:
HK orienterede om den opståede problematik vedrørende det planlagte byggeri på
kirkegården efter den rådgivende arkitekts firmaophør.
 HRs præsentation af det nye ”kirkeweb” (se evt. hjemmesiden) udsattes.
Kontaktperson:
 Der er opstået sodskade på kordegnekontoret efter et overvældende sodende fhv.
alterlys. Kontoret måtte derfor ekstraordinært rengøres.
 En medarbejder har sagt op i kirkens kiosk.
Formanden:
 Den modtagne domkirke-model er sendt til bevaringsgennemgang hos Sydvestjyske
Museer. Der tages senere stilling til eventuel opstilling/placering af modellen.

7

Eventuelt
Renholdelse og vedligeholdelse af domkirkepladsen drøftedes, herunder forhold ved glat
føre m.v. Forholdene tages med ved formandens deltagelse i en kommende evaluering af
pladsens daglige brug og funktionalitet.

Mødet sluttet kl. 19.00
Næste ordinære møde: onsdag 26. februar 2014 kl. 19
Referatet godkendt 26. februar 2014
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