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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 04 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Jette Stokholm, Kristen Vahr Sørensen. 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Referat fra møde 31. januar 2017 blev underskrevet. 

Udsendt dagsorden blev godkendt. 

02. Tillykke med dit barn. 
Drøftelse af indhold i eget materiale og ny 
modtaget dåbsfolder 
(Bilag er vedhæftet) 

Det udsendte materiale blev forelagt og drøftet. Det blev besluttet 
at vores eget materiale bliver helt opdateret, -  og at det fortsat 

udsendes til alle. Derudover udsendes den nye dåbsfolder til 

forældre hvor min. én af disse er medlem af Folkekirken. 

Den nye dåbsfolder fremlægges på vore egne informationshylder 

og andre relevante steder. 

03  Indgået post  Viborg Stift:  
• Invitation fra biskoppen til at arbejde med visionsdrøftelse 

i menighedsrådene for styrkelse af kirkens liv og vækst i 
stiftet. Aftalt at der så vidt muligt sættes én af punkterne på 

dagsordenen til hvert af de kommende menighedsråds-

møder. Dette som det første punkt. 

• Reformationsfejring. En fælles provstigudstjeneste den 31. 
oktober er under planlægning, ligesom gudstjenesten den 

29. oktober forventes at blive en kombination af BUSK-

søndag og reformationsgudstjeneste. 

• Det bindende stiftsbidrag for 2018 er fastsat til 0,5 % af 
provstiets budget.   

• Ind- og udlånsrente for 2018 er fastsat til 1,0 % og 2,0 %. 
Lemvig Provsti: 

• Økonomisamtale den 1. juni 2017 
formand, kasserer, regnskabsfører deltager 

Menighedsrådsforeningen    

• Kontingentopkrævning. Udregnet som besluttet. 
Samvirkende Menighedsplejer 

• Indkaldelse til årsmøde 29.4.17. 
Evt. interesserede bedes melde sig til formanden. 

Distriktsforeningen af Menighedsråd 
• Distriktsforeningens generalforsamling d.13. marts.  

Når invitation modtages inviteres i forhold til denne. 
Lemvig Kommune 

• Invitation til interessentmøde om områdefornyelse. 
Formand og næstformand deltager 

04  Siden sidst  
 

Distriktsforeningens ekstraordinære generalforsamling. 

Konfirmanddag til Viborg. Godt arrangement. 

Teaterforestilling for konfirmander og forældre. 

05  Gennemgang og godkendelse af  
regnskab for køb og nyindretning 
af Svirrebom. 
(Bilag vedhæftet) 

Hovedtallene blev gennemgået og godkendt, ligesom 

finansieringen blev godkendt. 

Fremsendes til Provstiet samtidig med ansøgning om overførsel 

fra drift til anlæg i 2016. 

06  Gennemgang af driftsregnskab   
      2016.  
Formålskontooversigt – drift 

Oversigt over underkonti blev gennemgået. Flere steder er der 

overførsler mellem 2015, 2016 og 2017. 

Tallene ser fornuftige ud. 

Kvartalsrapport pr. 31.12.2016 blev godkendt. 
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Kvartalsrapport til godkendelse 
Oversigt over årsresultatet – herunder 
disponering af frie midler.  
(bilag vedhæftet) 

Det endelige regnskab forelægges på regnskabsmøde i marts. 

Forslag til disponering af frie midler blev forelagt. Endelig 

oversigt/forslag udsendes til regnskabsmødet. 

Forslag til forklaringer til regnskabet udsendes. 

07 Endelig godkendelse af 
principper for regulering af 
MOMS for 2015 og 2016.  
(Opdateret bilag vedhæftet) 

I fortsættelse af pkt. 5. på mødet den 31. januar 2017 er tallene nu 

udregnet for 2016. De nye afløftningsprocenter blev godkendt jf. 

udsendt bilag dateret 28. februar 2017. 

Momsreguleringen for kirkehuset bogføres under 2017 regnskabet. 

Dette efter aftale med Lemvig Provsti.  

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

Referat fra afholdt møde er udsendt 28. februar 2017. 

Fordeling af budget for helhedsplan 2017 er besluttet. 

Det blev godkendt at de gravsten som ellers på anden måde er 

blevet bortskaffet fremover kan sælges til stenhugger som 

”genbrug”. Dette efter fastsatte regler/aftaler. 

Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset og 
præsteboligerne. 

Vaskerum i kælderen, Torvet 10 er lavet. Vægge og gulv i 
kælderen, Svirrebom er lavet. Maler kommer i denne uge. 
Møbler forventes at komme uge 11. P-pladsskilte forventes snarest 
Naboens ende gavl m.v. forventes om muret i april 

Aktivitetsudvalg Referat er udsendt. 

Diakoniudvalg Møde er afholdt d.d. Der har været afholdt lysfest med stor 
deltagelse. KulturRetur dialogmøde mellem unge danskere og 
unge flygtninge afholdes den 18. marts. 
Besøgsvenneaften afholdes den 20. marts 2017. 

Gudstjenesteudvalg Der har ikke været møde 

Informationsudvalg Vi har sagt nej tak til abonnement på ”E-avis KirkeNYT”. 

 

Sognemedhjælperudvalg Der har ikke været møde 

Organistudvalg Referat er udsendt. Koncerter i 2017 er næsten på plads 

Kirkenetværk for børn/ unge Der har ikke været møde 

Dyrskue 2017 De øvrige menighedsråd i provstiet er indkaldt til møde 22. marts 

2017 kl. 16.00. Interesserede fra Lemvig-Heldum er velkomne. 

Kontaktperson/Formand 3 sæsonfyrede gartneriarbejdere opstarter igen den 13. marts 

2017. Opslag om en tidsbestemt 37 timers stilling laves snarest. 

09. Gennemgang af Kirkestatistik  
      (Bilag er udsendt/udleveret) 

Gennemgang udsat. 

 

10 Eventuelt 
 

Opfordring til at melde sig som indsamler til Folkekirkens 
Nødhjælp den 12. marts 2017. 

Lukket møde  

00 Formalia Afbud Kristen Vahr Sørensen. Jørgen Nygård deltog ikke i mødet. 

01 Personaleforhold Organisten og kontorassistent på kirkegården fastansættes. 

02 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Kaj Gøtzsche 
 


