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Mødenotat – beslutningsreferat af møde med Viborg Stiftsøvrighed og
repræsentanter for Baunekirken

Kontaktperson:
Claus Peter Blak
Dato: 30-03-2016

Mødet blev afholdt i Planafdelingen Herning Kommune, tirsdag den 29. marts
2016.
Mødet var kommet i stand på baggrund af et veto, nedlagt af Viborg
Stiftsøvrighed, på vegne af Tjørring sogns menighedsråd.
Til stede var:
Dorthe Pinnerup, Juridisk specialkonsulent, Viborg Stiftsøvrighed
Mogens B. Andersen, Kirkegårdskonsulent,
Provst Asger Korsholm,
Jørgen Johansen, Formand for Bygnings- og kirkegårdsudvalget
Marius Reese, Planchef, Herning Kommune
Claus Peter Blak, Planafdelingen Herning Kommune
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Indsigelsen fra Stiftsøvrigheden lyder:


Det er af afgørende betydning for Baunekirken, at
kirkebeskyttelseslinjen bevares og der således ikke gives dispensation
til opførelse af 3 etage bygning (et byggeri på 11,5 m).

MBA lagde vægt på at kirkebyggelinjen tages alvorligt og respekteres, især
når der er planer om at bygge så tæt på kirken.
AK fremhævede, at ved ankomst til Tjørring Hovedgade nordfra, ser man
allerede før bymæssig bebyggelse, kronetoppen af Baunekirken over
hustagene. Dette indkik gentager sig på vej ned ad Tjørring Hovedgade,
særligt ved åbninger mellem husene.
MR bemærkede, at indkik til kirken når man ankommer til Østerbyvej, ikke vil
være der, allerede når der bygges i 2 etager.
MBA fremhævede indkikket til kirken mellem bebyggelsen syd for
ejendommen der ønskes bebygget og gentog, at så tæt på kirken, er det
væsentligt at respektere kirkebyggelinjen.
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MR mente at betragtningerne om indblik til kirken, virkede noget fastlåste, og udtrykte, at i
Planafdelingen forsøger vi at lave planlægning for byen, hvor alle aspekter søges inddraget;
vi forsøger at finde løsninger.
MBA foreslog at der skal udarbejdes en skitse over en større del af området, især på den
østlige side af Tjørring Hovedgade. Skitsen skal udlægge byggefelter og højder, som tillader
et vist indblik til kirken. På baggrund af en sådan skitse, ville det måske nok være muligt at
opnå enighed.
Efter noget mere snak frem og tilbage, forsøgte man at lave en konklusion med to
muligheder:
1. Stiftsøvrigheden fastholder 2 etager, og fastholder dermed sit veto.
2. Planlægningen af Tjørring Hovedgade 42 sættes på hold. Der udarbejdes en skitse eller
handlingsplan for et større område langs Tjørring Hovedgade. Planen skal omfatte ønskerne
om at fastholde indsynsmulighederne til kirken ved at udlægge byggefelter og højder m.v.
Dette arbejde kan måske resultere i, at højden på 3 etager langs Tjørring Hovedgade, kan
accepteres.

Claus Peter Blak
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