Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 20. august 2013. Kl. 19.00
Mødested: Tangsø Centret

Offentligt møde om valg til provstiudvalg i Lemvig provsti og valg til stiftsrådet i Viborg stift.
Mødepunkt

Beslutning

1

Valg af dirigent

Ebbe Ravn Sørensen blev valgt.

2

Redegørelse for provstiudvalgets
virksomhed

Provsten redegjorde for provstiudvalgets
virksomhed i den forløbne periode.

3

Redegørelse for Stiftsrådets virksomhed v.
medlem af stiftsrådet, Chr. Futtrup, Gudum

Christian Futtrup redegjorde for stiftsrådets
virksomhed i den forløbne periode.

4

Gennemgang af reglerne for valg til
provstiudvalg og stiftsråd

Ebbe Ravn Sørensen gennemgik reglerne for valg
til provstiudvalg og stiftsråd.

5

Fastsættelse af antal læge medlemmer til
provstiudvalg

Forslag om udvidelse af antal af læge medlemmer i
provstiudvalget, så der i fremtiden er 5 i stedet for
4.
På baggrund af skriftlig afstemning besluttedes det,
at provstiudvalget fortsætter uændret med 4 læge
medlemmer.

6

Valg til valgbestyrelse, som har ansvar for
valg af menighedsrepræsentanter og valg af
præsterepræsentant til provstiudvalg samt
for valg af menighedsrepræsentant til
stiftsråd

Knud Erik Nissen (formand)
Bøvlingvej 15, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. nr. 97 88 50 05
E-mail: ksn@km.dk
Anders Mejdahl
Agerskovvej 6, Hygum, 7620 Lemvig
Tlf. nr. 97 83 66 36
E-mail: anders.mejdahl@hygum-lemvig.dk
Ebbe Ravn Sørensen
Stadionvej 30, 7673 Harboøre
Tlf. nr. 97 83 43 03
E-mail: ers@noe.dk
Provsten er samtidig sekretær for valgbestyrelsen.
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Mødepunkt
7

Drøftelse af eventuel opstilling af kandidater
til henholdsvis menighedsrepræsentanter til
provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til
provstiudvalg og valg af
menighedsrepræsentant til stiftsråd

Beslutning
Der blev opstillet en liste til provstiudvalget.
Kandidaterne er opstillet sideordnet.
Listen består af:
1. Carlo Hald, Harboøre
2. Grete T. Dahl, Nørre Nissum
3. Jens Bjerg Olesen, Flynder
4. Niels Stidsen, Nørlem
Ovennævnte er valgt til det nye provstiudvalg,
medmindre der kommer flere lister.
Kommer der ikke flere lister, og afstemningen
derfor aflyses, er følgende stedfortrædere for
ovennævnte kandidater i nævnte rækkefølge:
1. Kaj Gøtzsche, Lemvig
2. Karl Chr. Møller, Bøvling
Er der inden fristens udløb d. 9. september 2013 kl.
19.00 indleveret flere kandidatlister, er
stedfortræderne ikke med på ovennævnte liste.
Vedr. stiftsrådet:
Der blev opstillet en liste med følgende kandidater.
1. Christian Futtrup, Gudum
2. Kaj Gøtzsche, Lemvig
Hvis ikke der kommer flere lister, og afstemningen
derfor aflyses, er førstnævnte: Christian Futtrup
valgt til stiftsrådet, og Kaj Gøtzsche er valgt til
stedfortræder.
Hvad angår liste vedr. præsterepræsentant.
Præsterne tager selv initiativ til afholdelse af et
møde, hvor listen laves.

8

Eventuelt

Referatet godkendt:
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