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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 05 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Hanne Breinholt, Kim Eriksen; Hilda Bødker Rønn.  

Stedfortræder Bodil Kristensen indkaldt. 
 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol for mødet den 28. februar 2017 blev godkendt og 
underskrevet. 
Fremover påtegner de, der ikke har deltaget i mødet med 
efterskriften ”læst”. Hvis man er uenig i et punkt skal det føres til 
protokol som bemærkning. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. Intet til lukket møde.  

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Folkekirken og integrationsgrunduddannelse – IGU. 

Der blev orienteret om praktikantordningen på kirkegårde, 
der løber indtil 2019. 

Viborg Stift:  
• Frivillighed i Folkekirken – inspirationsaften 26.04.17. 

Tilmelding senest 19. april til kirkekontoret 
Lemvig Provsti: 

• Indbydelse til seminar omkring kirkegårde: Samarbejde om 
bl.a. indkøb og bortskaffelse af gran. d. 25. april kl. 15.30 i 
Bøvling. Kirkeværge og kirkegårdsleder deltager. 

Menighedsrådsforeningen    

• Procentregulering af lønnen pr. 1. april 2017. Svarende til 
en stigning på 1,1%, ca. 45.000 kr.  for 2017. 
En ekstraudgift i forhold til budget. Herudover varslet 
lønstigning til oktober 

Distriktsforeningen af Menighedsråd 
• Indbydelse til kursus omkring DAP. Den 19. april i Viborg. 

Tilbud om lokal introduktion efter nærmere aftale. 
 

03  Siden sidst  
 

Distriktsforeningens Generalforsamling er afholdt. Ikke den store 
opbakning. Efterfølgende så ca. 60 den annoncerede film. 
Formand og næstformand har deltaget i interessentmøde omkring 
Weibelsgade. Borgermøde herom forventes d. 22.05.2017. 
Indvielse af området forventes til marts 2018. 
Søndagssamvær- et godt arrangement med fin opbakning.  
Besøgsvenneaften afholdt med fin deltagelse og god stemning. 
KultuRetur afholdt med ca. 20-25 unge mennesker. Arrangeret af 
unge for unge med mad fra forskellige lande; konkurrencer og 
underholdning. 

04  Gennemgang og godkendelse 
af regnskabet for 2016. 
- herunder forklaringer og    
  disponering af de frie midler 
(regnskabet er udsendt 17. marts – 
oversigt m.m. er vedhæftet) 

Årsresultatet svarer til gennemgangen på mødet i februar. 
Forklaringer og resultatdisponering blev gennemgået og godkendt 
Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau gennemgået.  
Bi-regnskab med menighedsplejekonto, arv og 
renoveringsregnskab blev gennemgået og godkendt.  
Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 41513217, 
Regnskab 2016, Afleveret 16-03-2017 kl. 15:35 blev godkendt af 
menighedsrådet d. 28.03.2017 kl. 20.05. 
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05 Gennemgang og godkendelse af 
vedtægter. 

a. Stående udvalg 
b. Kirkeværge 
c. Kasserer 
d. Regnskabsfører 
e. Kontaktperson 

(Vedtægterne er udsendt 17. marts) 

De 5 vedtægter blev gennemgået og godkendt 
 

06. Valg af bygningskyndig 
 

Tom Lysgaard Madsen blev valgt. 

07 Indhold og praktiske ting til 
menighedsmødet den 2. april 
2017. 

Ansvarlige: 
Mødeleder: Harald Schrøder: Velkomst kl. 11.45. Bordvers.  
Servering: Hanne Breinholt. Hjælper Peter Breinholt; Lilly 
Balleby; Ninna Bonde: Boller og pålæg, kaffe, the. 
Beretning: Harald Schrøder 
Siden sidst: Billeder og lyd ved Kirsten Vindum 
Regnskab 2016; Budget 2017og 2018: Kristen Vahr Sørensen   
Nye ideer: Birgitte Krøyer 
Cameroun: Birgitte Krøyer (Poul Erik Knudsen) 

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

Ikke afholdt møde. 

Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset og 
præsteboligerne. 

D.  06. maj 2017 afholdes bygningssyn kl. 09.00. 
Renovering af depotrum i kælderen (Svirrebom) er ved at være 
færdig. Vaskekælder er lavet færdigt. 
Skilte til parkeringsplads forventes sat op i denne uge. 
Termografering af Nis Petersens Vej 26. Ikke tegn på 
skimmelsvamp, men der bør isoleres og sikres mod fugt. 
Omfang vurderes ved syn. Evt. beløb afsættes i budget 2018. 

Aktivitetsudvalg Ikke haft møde. God opbakning til div. arrangementer, kan betyde 
flytning af arrangementer til den større sal i Svirrebom. 

Diakoniudvalg Referat er udsendt. Der kan bruges flere besøgsvenner.  
Lemvig Kommune har indkaldt til møde ang. §18 midlerne.  

Gudstjenesteudvalg Har haft møde, referat udsendes. 

Informationsudvalg Ikke haft møde. 

Sognemedhjælperudvalg Det aftalte møde blev udsat. 

Organistudvalg Ikke haft møde 

Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde. 

Dyrskue 2017 Møde afholdt: 11 personer fra provstiet var mødt op. 27-28. maj 
afholdes dyrskue på Rom Flyveplads. 
Morgensang lørdag i Hangaren er aftalt.  
Biskop kommer søndag kl. 12.00 i "den varme stol".  
Temaoverskrift: Reformationen. Nedsat arbejdsgruppe. 
Vagtplan udarbejdes  - 2 timers vagter.   
Vandflasker igen. Ok med sponsorat. Referat udsendt på DAP d.d 

Kontaktperson/Formand D. 10. maj 2017 afholdes Medarbejdermøde kl. 12.30. 
Poul Erik D. Jensen er ansat som ny gartneriarbejder pr. 18. april 
2017 i en tidsbestemt stilling indtil 01.dec. 2017. 3 mdr. prøvetid. 
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09 Eventuelt 
 

Uddeling af materialer fra Viborg Stiftsråd. 
(Pdf.fil udsendes som vedhæftet fil.) 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp: I alt ca. 28.000 kr. inkl. 
mobilepay. Forslag: Brunch for konfirmander/unge kunne 
arrangeres samme dag.  
Orientering fra Birgitte Krøyer om præsteløn. 
Brandsoft EG Kalender anvendes fremover til styring af lokaler 
m.v. 

Afslutning v. Peter Breinholt  
 


