Maribo Domsogns Menighedsråd
Referat fra møde i menighedsrådet
tirsdag den 9. januar 2018 kl. 15.30 i Sognets Hus
Fraværende: Søren Lysgaard
1

Godkendelse af dagsorden

2

Efterretningssager
2.1

3

Nyt fra kirkelige myndigheder (se skrivebordet)
Julehilsen fra biskop Marianne Gaarden
Og drøftelse af biskoppens brev fra 19. september 2017

Nyt fra kirkeministeriet
3.1

4

Nyt fra Lolland-Falsters Stift/Menighedsrådsforeningen
4.1

5

Nyt fra domprovstiet
5.1

6

Takstregulativ for Maribo Domkirke
Taget til efterretning

Beslutninger
6.1

a) Skimmelsvamp og rumtemperatur i Maribo Domkirke
Hovedorglet skal renses. Kirkeværgen og domorganisten vælger
tilbud.
Der er kommet tilbud fra Frobenius og sønner samt Marcussen og
Søn. Omkostning ca. 500.000 kr. inkl. moms.
Der skal en fagmand til at undersøge varmesystemet og indtrængende
vand (krypten) i Domkirken.
b) Udskiftning af glødepærer med LED-lys i Domkirken
Det blev vedtaget. Der kan spares ca. en million kr. i drift på otte år.
Der søges om statstilskud og projektet igangsættes.
c) Salg af brochurer, postkort og billedmagneter (fra pop-up butik)
Der laves en pop-up butik og der bestilles 300 magneter hvoraf de 100
er gratis ifølge tilbud.
d) Rundvisninger kl. 14.00 i Domkirken er gratis, men forslag om, andre
rundvisninger skal koste 400,00 kr.
Per Møller tiltræder mødet.
Rundvisninger kl. 14 er fortsat gratis. Rådet stræber efter at få et
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team af frivillige til rundvisninger udover kl. 14, der fortsat er gratis.
e) Sangundervisning til korist
Det bevilliges undervisning i et år.
f) Antal løse stole i Domkirken som supplement til bænkerader?
Der laves en ekskursion til København d. 9. juni 2018. Birgitte
Flensburg sørger for kontakten til nogle kirker.
g) Fastsættelse af pris for udlejning af Sognets Hus inkl. projektor
Beløbet for leje af projektor fjernes fra ansøgningsskemaet.
h) Menighedsrådsforeningen inviterer til vintermøde
7 personer har tilmeldt sig.
i) Opslag af 60%-stilling som sognepræst i Maribo Domsogn
Biskoppen spørges til råds. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående
af menighedsrådet og repræsentanter for Pilgrimshuset.
j) Udvidelse af Sognets Hus
Der er forelagt foreløbige tegninger og der forventes igangsætning af
udbygning primo 2019.
Der er yderligere planlagt kontorfaciliteter til domorganisten i
forlængelse af udbygningen mod nord.

7

Nyt fra udvalgene
7.1

Kirkegårdsudvalget

7.2
7.3

Præstegårdsudvalget
Bygningssyn flyttes til d. 26. april kl. 9. 2018
Udvalget vedrørende Sognets Hus

7.4

Børne- og ungdomsudvalg

7.5

Musikudvalg
Der skal fastansættes en kirkesanger
Kontaktudvalg

7.6
7.7

7.8
7.9

Sikkerhedsudvalg
Referat
Formanden finder datoer for førstehjælpskursus til alle
medarbejdere og interesserede fra MR.
Kirkebladets redaktionsudvalg
Kontaktperson
Der har været afholdt samtaler ved FAR (folkekirkens arbejdsmiljø
rådgivning. Tema dag afholdes i februar.
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7.10
7.11
7.12

7.13

8

Mødeudvalg
Sognemøde d. 16. januar kl. 19.
Hjemmeside
Kirkeværge
Lynafleder kabler bliver sat fast på Domkirken.
Der er ved at blive ryddet op i krypten.
Der er repareret tagrender på Domkirken.
Formand
Billedlicens
Der skal betales 72 øre pr. år pr. folkekirkemedlem
Evt.
Møde med biskoppen d. 9. januar kl. 19.
Kirkevandring d. 24. januar fra Domkirken til den katolske kirke.
Kirkegården flytter julekrybben fra Domkirken.
Der afholdes ”julefrokost” d. 9. februar kl. 18.
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