
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 18. maj 2015. Kl. 17:00
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 29. april 2015.

Referatet blev gennemgået og godkendt.

2 Ribe Stift - indbetaling af salgsum - Stadil
præstegård
Sag: Salg af præstebolig (643) - Stadil Sogn

Ribe Stift - indbetaling af salgsum - Stadil
præstegård
Ribe Stift meddeler Tim, Stadil, Vedersø MR,
hvorledes provenuet fra salget af præstegården i
Stadil skal fordeles i forbindelse med
indbetaling til Stiftet senest den 1. maj 2015.

Bogholder på Stiftet, Jette Jepsen, har
telefonisk oplyst, at honorarbeløbet 35.000 vil
blive opkrævet efter afholdelse af møde med
Stadil MR den 4. maj 2015 på Ribe Stift.

Referat af møde d. 4. maj 2015
Referat fra møde mellem biskop Elof
Westergaard, stiftsfuldmægtig Maria Fischer
Lauritzen, præst Margrethe D. Koch, mr-fmd.
Flemming Nyborg Jensen og mr-kasserer Janus
Vestergaard.

Berigtigelse af indbetalt beløb.
Berigtigelse af indbetalt købesum.
MR skal dokumentere overfor PU, at
resthonorarerne 7.500 kr. tilbagebetales
kirkekassen.

Provstiudvalget har drøftet indholdet af notatet,
udfærdiget på baggrund af mødet mellem
biskoppen, stiftsfuldmægtigen, præsten, mr-
formanden og mr-kassereren, og har på den
baggrund besluttet at tage bekræftende til genmæle
på menighedsrådets påstand om, at være blevet
misinformeret omkring deponering af provenuet fra
salget af præstegården.

3 Klage over Ringkøbing menighedsråd
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Klage over Ringkøbing menighedsråd
Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte
klager over Ringkøbing MR beslutning om
nedrivning af den gamle "Borger- og
Realskole" og opførelse af nyt kirkehus.

Klage over menighedsrådet
Ribe Stift meddeler, på baggrund af
Borgergruppens klage, at MR beslutning om

Provstiudvalget har drøftet indholdet af klagen fra
Borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte, og
har på den baggrund besluttet at videregive
sagsbehandlingen til Ribe Stift.
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Mødepunkt Beslutning

nedrivning af den eksisterende bygning er
suspenderet, indtil klagen er behandlet.
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