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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 13. december 2016 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 02 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ingen. 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra det konstituerende møde d. 22. nov. blev godkendt og 
underskrevet. Udsendt dagsorden blev godkendt med tillæg 4 b  

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Cirkulære om indsamling i kirkerne. Kollekt må nu gerne 

foretages med elektronisk betalingsløsning. Udgifter til optælling 
mv. afholdes af kirkekassen. Det blev besluttet i første omgang at 
undersøge mulighederne for en mobilepayløsning.  

• Kontoplaner for 2017 for folkekirkens lokale kasser er udsendt. 
• Opdatering af cirkulære og vejledning om kirkekassers budget, 

regnskab og revision.  
• Ny bekendtgørelse om diæter og befordringsgodtgørelse, hvor det 

er præciseret, at der ydes lav kørselsgodtgørelse ved varetagelse af 
frivillige erhverv. Høj takst bruges fortsat kun til foredragsholdere 
m.m. og opgives til SKAT. 

• Høring om forslag til lov om forsøg i folkekirken. Brev skrives til 
provsten, at vi mener det er udsendt med for kort svarfrist.  

Viborg Stift:  
• Ny provstirevisor fra regnskabsåret 2017 er PWC Skive. 
• Hilsen fra biskoppen. Der er Stiftsmenighedsrådsmøde i Viborg kl. 

10-17 d. 20.5.2016. Materiale til Visionsdrøftelse udsendes senere. 
• Postkort til nye menighedsrådsmedlemmer blev omdelt.  

Lemvig Provsti: 
• Adventshilsen fra provsten.  
• Missionspilot i Israel, hvor unge udsendes i 3 mdr. til Israel i 

efteråret 2017. Opfordring til at finde mulige emner. 
Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen 

• Samvirke i menighedsrådet. Om fælles samarbejde i 
menighedsrådene mellem præster og det øvrige menighedsråd. 
Alle er fælles om opgaverne.  

03  Siden sidst  
 

Indsættelse af provst d. 4.12.16. Flot fremmøde. 
Besøgsvennearrangement i Kirkehuset, hvor besøgsvennerne kunne vælge 
en bog efter eget ønske, samt fik et mindre beløb til køb af gave til deres 
besøgsværter. Fin opbakning. 
Møde i Lemvig Kommune vedr. Frivilligcenter Lemvig. Kirsten Vindum 
og Kaj Gøtzsche deltog. Der er ansat en projektleder for 2 år. Et center, 
hvor man kan få hjælp fx. fælles sekretariat, brochureuddeling, opsætning 
af plakater, regnskab m.v. Styregruppe er nedsat. 

04  Orientering om projekt 
Svirrebom, - herunder 
a. finansiering.  
b. Driftsregnskab 2016 
 

A .  Sidste justeringer er ved at blive lavet. Finansiering gennemgået.  
       Foreløbigt regnskab viser p.t. at vi mangler ca. 330.000 kr. 
       Ansøgning til Provstiudvalget på max. kr. 350.000 i ekstra stiftslån –  
       er godkendt. Det medfører i 2017 ekstra afdrag på ca.kr. 15.000 +  
       ekstra renter på 6.000 kr. Fortsat flere uafklarede småting såsom  
       garderobe, kontormøbler m.m. Regnskab forventes færdig i 2016.         
B     Driftsregnskabet som det ser ud nu for 2016 blev kort gennemgået. 
        Lemvig Kapel: Ekstraomkostninger vedr. sandblæsning, rensning     
        m.v. bliver dækket af 5%-midler fra provstiet         
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Derudover forventes besparelser på forskellige konti.                 
Orientering om lyd i Lemvig Kirke: Som forsøg er opstillet et låneanlæg 
med G-bånd frekvens - vores E-bånd er koblet fra. (2 forsk. frekvenser).  
Det blev besluttet at indkøbe 4 nye anlæg (trådløs sender/modtager) 
Købspris - ca. 25.000.  
Torvet 10 -  gammelt anlæg -  megahertz - frekvensen stopper i 2020.                    
De 4 nuværende anlæg i kirken opsættes her. 
Alle omkostninger indtil nu vedr. lydanlægget er uden beregning. 
Prioritering af forventede beløb fra besparelser: 
Lyd i Lemvig Kirke: ca. kr. 25.000/28.000 inkl. montering 
Nyindkøb af klaver: max 31.000 kr. ekstra. Der er indsamlet 19.000 kr. 
Udvalg til indkøb: Nina H. Davidsen, Kim Eriksen, Ole Bro 
Vaskemaskine/tørretumbler indkøbes til opsætning i kælderen. Forventet 
pris ca. 15.000 kr. Skinner til ophæng i Svirrebom til billeder opsættes.  
Til ekstra renter og afdrag i 2017 henlægges beløb.  

05  Gennemgang og 

vedtagelse af 
forretningsorden for 
menighedsrådet. 
(bilag vedlagt). 

Forretningsorden for menighedsrådet blev gennemgået og tilrettet.  
I stk. 4 tilføjes, at møderne normalt afholdes fra kl. 19.00 til 22.00. 
Indkaldelse og dagsorden udsendes på mail om torsdagen. 
Punkter til dagsorden fremsendes inden 4 dage.  
Stedfortrædere indkaldes hvis afbud inden kl. 18 dagen før mødet. 
I stk. 2 rettes til 3 hverdage inden et ordinært møde 
Særstandpunkt kan skrives i referatet. 
Beslutningsprotokol med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har 
stemt ved uenighed. Referater underskrives på efterfølgende møde.  
Referater sendes til alle ansatte efter 4 dage. 
2. behandling på januar mødet.  Udsendes igen til næste dagsorden. 

06  Gennemgang og 

vedtagelse af 
regnskabsinstruks 
(bilag vedlagt) 

Regnskabsinstruks gennemgået og tilrettes til næste møde. 
Menighedsrådet er ansvarlig for den regnskabsmæssige rapportering. Fra 
2017 vil Kristen Vahr Sørensen forestå dette. Kaj Gøtzsche understøtter 
den regnskabsmæssige funktion og deltager på årsafslutningskursus  
Påtegning af fakturaer: 
Udgangspunkt: Vi stoler på, at vore ansatte er ansvarlige, derfor har 
mange lov til at påtegne fakturaer også fremadrettet. 
Regnskabsføreren indberetter til skat. 
Moms: Kaj Gøtzsche og Jette Stokholm. 
Fakturaer sendes ud fra kirkegården. P.t. ingen ældre end juni 2016. 
Den valgte kasserer sikrer, at kirkegårdstaksterne er korrekte, i praksis 
sker det i Gias og er godkendt forinden af provstiet.   
Opbevaring af regnskabsmateriale 5 år. Vi ønskes at det gemmes længere. 
Regnskabsinstruksen underskrives på januar mødet. 
Standard vedtægter til de forskellige opgaver blev udleveret.  
Vedtægterne forventes gennemgås i januar. 

07. Mødedatoer for 
menighedsrådsmøder 2017. 
(bilag vedlagt) 

Som udgangspunkt d. 4 tirsdag i måneden. Mødedatoer i 2017: 
31. januar  25. april 29. august   28. november 
28. februar  23. maj  26. september   12. december 
28. marts  20. juni  24. oktober 
22. august kl. 19.30 er der møde i Tangsøcentret med valg til nyt 
provstiudvalg og stiftsrådet. 
Provstiet: PU-møder er fastlagt – kan ses på DAP. 
6. sept. kl. 19.30 kasserer, formand, regnskabsfører deltager i 
Budgetsamråd.  
21. feb. kl. 17.00 Ekstraordinær generalforsamling i Distriktsforeningen.  
13. marts kl. 19.00 ordinær generalforsamling med visning af film i 
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Biohuset. 19-21 maj landsmøde i distriksforeningen i Nyborg Strand. 
Kursus for nye menighedsråd i januar afholdes i distriktsforeningen. 

08. Skal vi deltage i 
Folkekirkens Nødhjælps 
indsamling 12. marts 2017. 

Besluttet, at vi deltager Folkekirkens Nødhjælps indsamling 12. marts 
2017. Lilly Balleby er indsamlingsleder. Kim Eriksen og en ekstra person 
udefra hjælper til. Starter kl. 10.00. 

09. Beslutning om 
deltagelse i Vejkirker 2017. 

Besluttet, at vi deltager med Heldum. 
Lemvig deltager ikke. 

10.  Beslutning om YM-

projekt for de kommende 2 
år. Forslag fremlægges på mødet 

Danmission projekter fremlagt vedr. indsamling i 2017/2018. 
8 gange om året samler vi ind til et ydre missions projekt. Besluttet at gå 
videre med Myanmar. 

11. Beslutning om 
Menighedsmøde 2017. 

Menighedsmøde fastlagt til 02. april 2017. Godkendt.    
I forlængelse af gudstjenesten. 

12 NYT FRA 
UDVALGENE 

 
 
 

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

Heldum Kirke: Forsøgt indbrud. Skuffe ikke brudt op. 
Kontortid på kirkegårdskontoret: kl. 10.00-12.00 alle hverdage per. 
01.01.17. Godkendt. 

Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset og 
præsteboligerne. 

Lemvig Kirke: Forsøgt indbrud. Flere skuffer ødelagt. Meldt til 
forsikringen. Lås i kirkedøren skiftes. Skuffen låses ikke i en periode.  
5. års gennemgang udvendig renovering. K. Fuusgaard. + Tom L. Madsen 
og Annette Fredbo deltager.  

Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

Diakoniudvalg Ikke haft møde 

Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

Informationsudvalg Ikke haft møde 

Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

Organistudvalg Ikke haft møde 

Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

Kontaktperson/Formand 4 gartneriarbejdere er vinterfyret pr. 2.12.16 
Kontortid Kirkegården mellem jul og nytår 10.00-11.00. 
Afskedsreception Jette Skriver d. 30.12. kl. 10.00-12.00 på 
kirkegårdskontoret med en lettere servering 

13 Eventuelt Plankalendere kan skaffes ved henvendelse til kontoret.  
Års bog fra Stiftet udleveret. 

Lukket møde  

00 Formalia Jørgen Nygaard deltog ikke i dette møde 

01 Personaleforhold Mia Mikkelsen er ansat pr. 1.1.17 med 20 timer/ugen på 
kirkegårdskontoret. Der blev orienteret om personaleordninger. 

02 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Lilly Balleby 

 


