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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 03 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Jette Stokholm, Christoffer Mortensen, Birgitte Krøyer og 

Hilda B. Rønn 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Referat fra møde 13. december 2016 blev underskrevet 
Udsendt dagsorden blev godkendt 

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Opdateret vedledning vedrørende opkrævning for 

hækklipning, græsslåning m.v. 
Vi afventer takstudvalget før vi ændrer noget.    

Viborg Stift:  
• Indbydelse til Stiftsmenighedsrådsstævne og 

provstekreering lørdag den 20. maj kl.10.00 i Viborg. 
Alle ansatte inviteres til dette arrangement.                           

Lemvig Provsti: 
• Program 2017 – Folkeuniversitetet Lemvig 

• Energimærkning af bygninger. Formand for 
bygningsudvalg og formanden er kontakt for dette.                

Lemvig Kommune 
• Tilskud efter § 18-midler er modtaget 

Distriktsforeningen    

• Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 21. 
februar kl. 17.00. 
 

Tillykke med dit barn – ny dåbsfolder er modtaget.  
Vi udsender allerede eget fremstillet materiale i forbindelse med 
fødsel/dåb. På et senere møde sættes dette materiale m.m. og 
dåbsfolderen til drøftelse. 

03  Siden sidst  
 

Jul i Fællesskab: Et godt arrangement som forløb fint.     
Nytårstaffel: En god oplevelse i egne lokaler. Tåler gentagelse. 

04 Orientering og godkendelse af 
principper for periodisering af 
årsregnskabet. 

Gældende aftaler er lavet i forbindelse med nyt regnskabssystem i 
2011. Skal sikre retvisende regnskab uanset betalingstidspunkt. 
Bilaget blev gennemgået og det blev besluttet at fortsætte med 
gældende aftale. 

05 Orientering og godkendelse af 
principper for regulering af MOMS 
for 2015 og 2016.  

Udgangspunktet er Kirkeministeriets vejledninger/skemaer.     
Materialet blev gennemgået. 
Momsregulering omkring Kirkegården og koncerter i Lemvig kirke 
fortsætter uforandret. 
Med virkning fra 2015 afløftes moms på indtægtsgivende 
aktiviteter i kirkehuset (efterregulering). Dette efter samme 
principper som i Lemvig kirke. Det blev vurderet og vedtaget at 
arrangementer med en varighed på mindre end en time som 
princip ikke tælles med i opgørelsen af antallet af aktiviteter. 
Materialet er blevet godkendt af revisor. Det er menighedsrådets 
vurdering at ovenstående metoder til beregning af MOMS er 
retvisende. 

06. Gennemgang og godkendelse af 
kollektregnskab 2016 
(Bilag vedhæftet) 

Kollektregnskabet blev gennemgået og godkendt. 
Viser et mindre fald i forhold til 2015. 
Totaltallet offentliggøres i KirkeNYT ved lejlighed. 
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07  Gennemgang og vedtagelse af     
forretningsorden for menighedsrådet. 
2. behandling    (bilag vedhæftet). 

Den udsendte forretningsorden blev gennemgået og godkendt. 
Er gældende pr. 31. januar 2017. 

08  Gennemgang og vedtagelse af 
regnskabsinstruks 
(bilag vedhæftet) 

Bilag til regnskabsinstruks blev gennemgået og vedtaget. Er 
gældende pr. 27. november 2016. Bankbeholdning i den enkelte 
bank må fortsat ikke overstige kr. 750.000. Kontantbeholdning i 
den enkelte kasse må ikke overstige kr. 10.000. 

09 Ansøgning om indkøb af sangbøger 
(ansøgning vedhæftet) 

Det blev besluttet at indkøbe 30 sangbøger ”Efterskole 
Sangbogen”.  

10. Menighedsmøde 
      2. april 2017. 
       Dagsorden, besøg fra Cameroun, 
       rejse til Cameroun m.v. 

Menighedsmøde afholdes 2. april 2017 i Kirkehuset. 
De lovpligtige ting sættes på dagsordenen. 
Vi får besøg fra Cameroun (Lederen af præsteskolen) 
Forventet tur til Cameroun i 2018 bliver præsenteret. 

11. Dato for bygningssyn 2017 6. maj 2017 blev aftalt. 

12 NYT FRA UDVALGENE  
 
 

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

1 årsgennemgang af oliefyr i Heldum er afholdt. 
Kort orientering om de problemer der har været. 
Fremover forventes ikke problemer med styring m.v. 

Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset og 
præsteboligerne. 

Referat fra afholdt møde er udsendt. 
Der har været 5 års gennemgang på Lemvig Kirke (udvendig) 
Der følges op på de forskellige ting. 
Indretning af vaskerum i toilet kælderen i Torvet 10 blev 
gennemgået med et forventet budget på ca. kr. 27.000. Dette blev 
godkendt.  
Renovering af mure m.v. og maling af kælder i Svirrebom blev 
godkendt.  
Klaverudvalget har d.d. været i Århus for at se på klaver med 
forskellig tilbehør og en ekstra gasbænk. 
Der er modtaget et tilbud (inkl. rabat) på ca. kr. 42.500 
Det blev besluttet at godkende dette tilbud 
Ca. halvdelen af beløbet dækkes af indsamlede midler til klaver i 
efteråret 2016. 

Aktivitetsudvalg Der har været afholdt møde. Referat udsendes snarest. 
 

Diakoniudvalg Der afholdes lys-fest den 4. februar i Kirkehuset 
 

Gudstjenesteudvalg Der har ikke været møde 

Informationsudvalg Der har ikke været møde 

Sognemedhjælperudvalg Der har ikke været møde 

Organistudvalg Der har ikke været møde 

Kirkenetværk for børn/ unge Der har ikke været møde 

Kontaktperson/Formand Gartneriarbejder Susanne Andersen (p.t. vinterfyret) har meddelt  
At hun har fået anden ansættelse. 
Ansættelsesudvalg (Anders, Ole, Kaj og Jørgen) forventes at 
komme med et oplæg til opslag til næste menighedsrådsmøde.  
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13. Gennemgang af  
      Kirkestatistik 2016.  
      (Samlet oversigt vedhæftet -flere   
       bilag udleveres på mødet) 

Gennemgang udsat til næste møde 

14 Eventuelt 
a. Bilfri torv 
b.  

Avisomtale om bilfri torv blev kort omtalt. 
Menighedsrådet afventer konkrete forslag/høringer før der tages 
stilling til vores indstilling til dette emne. 
Tak for julegavehilsen fra de ansatte. 

Lukket møde  

00 Formalia Afbud: Jette Stokholm, Christoffer Mortensen, Birgitte Krøyer og 
Hilda B. Rønn.  Jørgen Nygård deltog ikke i dette møde 

 Der blev orienteret om personaleforhold, -  og i den forbindelse 
om backup situationer i al almindelighed. 
Der blev orienteret om opgaverne vedrørende personregistrering 
for andre sogne. Fællesmøde mellem de involverede parter 
forventes afholdt i begyndelsen af marts. 
Sognemedhjælper blev bevilget forlagt tjeneste i uge 32 2017. 

02 Eventuelt Intet 
 

Afslutning v. Kim Eriksen 
 


