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Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

377

Godkendelse af dagsorden.

378 A

Drøftelse af Ribe Stifts svar af
09.06.2015 til Ringkøbing
menighedsråd.
Drøftelse af Jens Bertelsens
vurdering af Kirkepladsen 1,
Marxens brev/vurdering af 10.
december 2014, og
bevaringsforeningens høringssvar
af 16. december 2013.

Dagsordnen blev godkendt. To punkter, som Marlene
ønskede sat på, blev tilføjet.
Menighedsrådet foranlediger at de personer og/eller
foreninger, der har bedt om aktindsigt får de undtagede
dokumenter tilsendt.
Poul Agergaard, Bent Østergaard, Emma Kjærgaard,
Hans-Ole Jessen, Lis Jessen, Vera Proustgaard, Klaus
Rasmusssen, Svend-Aage Hoppe stemte for fastholdelse
af tidligere beslutning om opførelse af nyt kirkehus.
Marlene Pihlkjær Schultz stemte imod.
Udtalelse: Klaus V. Jensen kan ikke tilslutte sig at man
nedriver den gamle musikskole, når tre specialister
udtaler, at den bør bevares, samt at to af dem mener, at
en SAVE-vurdering i dag ikke vil tillade en nedrivning.
Punktet blev drøftet.
Marlene Pihlkjær Schultz er kritisk over Hans-Ole Jessens
håndtering af Marxens brev af 10. december 2014.

378 B

378 C

Drøftelse af de fremkomne
oplysninger om MR´s afvisning af
betaling af Marxens regning, samt
oplysningerne om at MR ville
pålægge Hans-Ole Jessen at betale,
samt drøftelse af denne udtalelse i
avisen: ”Vi fik foretaget et skøn,
hvor vi under mere private former
spurgte Ebbe Marxen om hans
vurdering af bygningen.”

379

Fremsendelse til provstiet af
ansøgning om tilladelse til
nedrivning af bygningen på
kirkepladsen 1, samt opførelse af
nyt kirkehus.
Bemyndigelse til byggeudvalget om
igangsættelse af nedbrydning af
bygningen på Kirkepladsen 1.
Eventuelt.

380

381

Poul Agergaard, Bent Østergaard, Emma Kjærgaard,
Hans-Ole Jessen, Lis Jessen, Vera Proustgaard, Klaus
Rasmusssen, Svend-Aage Hoppe stemte for
genfremsendelse af ansøgningerne til provstiudvalget.
Marlene Pihlkjær Schultz stemte imod.
Byggeudvalget bemyndigedes til igangsættelse af
nedbrydningsprojektet, når tilladelse fra provstiet
foreligger.
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