
Lemvig, d. 24. maj 2017/JETST 
Side 1 

LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 07 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Christoffer Mortensen og Lilly Balleby                                                      

 

01  Godkendelse af protokol 
 
      Godkendelse af dagsorden 
 

Referat fra mødet d.25. april 2017 blev underskrevet.  

Den udsendte dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:  

Siden sidst    -    pkt. 3.a 

Lukket møde  -  en orientering 

02  Målsætninger for valgperioden  
      /kommende budgetår. 
     Oplæg/drøftelse ud fra tilrettet vedhæftet  
      bilag. 
 

Udkast blev gennemgået på sidste møde. 

Nyt udkast gennemgået. Gode og rummelig målsætninger. 

Målsætningerne blev godkendt. 

Forslag fra Harald Schrøder om flere pressemeddelelser, omtale 

af aktiviteter og offensiv markedsføring, så aktiviteter i og omkring 

Lemvig og Heldum kirker kan blive endnu mere synlig.  

Et godt arbejde gøres på bl.a. Facebook og Hjemmesiden.  

Informationsudvalget står for artikler i KirkeNyt. 

Dyrskuet godt omtalt i Dagbladet. Informationsudvalget er også 

medieudvalg, og har på næste møde mediestrategi på som et 

punkt.  

Vi har mange forskellige målgrupper.  

03  Indgået post  Kirkeministeriet: 
• Lov om forsøg i folkekirken 
Er vedtaget i Folketinget 17. maj 2017.  

Ingen sogne er ens -  8 forsøgsordninger: 

bl.a. om samarbejde og fælles projekter.  

Ansøgningsfrist d. 07. juni 2017. 

Adm. Opgaver -  bygninger/personale/økonomi- frist i 2018. 

Organisering -  fx. fælles kontaktperson, kasser.  

  -  vi afventer udviklingen.  

 

• Udsendt analyse fra Kirkeministeriet ang. mobning.  
50 % af præster har svaret. Stor procentdel har været 

vidne til mobning på deres arbejdsplads. Højere end 

generelt på danske arbejdspladser.  

Brev fra Biskop modtaget om at være opmærksom på 

problemet. Møde i Provstiet om Fællesskab og Samarbejde 

d. 30. november med bl.a. biskop Henrik Stubkjær. 
 

Lemvig Provsti: 
• Kommuneplanforslag 2017-2029 fra Lemvig Kommune. 
Stiftet har sendt foreløbigt svar.  

Vi har ikke umiddelbart nogen kommentarer på de områder, 

som vedrører os. 

• Seminar – kirkegårdssamarbejde 
Indbydelse til samarbejde om fællesindkøb af gran.  

God ide at få prøvet af til sæson 2017. Svar inden 01. juni. 

      Kirkegårdslederen har kompetencen og ansvaret for indkøb,  

      og er med. 
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03A   siden sidst Kirkemarked. Godt besøgt, fin aften. 100 pers. til koncerter i 

kirken. 

Konfirmationer. Gik godt. Flot vejr. Koncentrerede konfirmander  

Landemødegudstjeneste/stiftsmenighedsrådsstævne i Viborg var 

en god oplevelse. 

04 Gennemgang og godkendelser 
til driftsbudget 2018. 

1. Grundbudget 2018. 
      2.  Gennemgang af synsoversigt. 
          (Opdateret oversigt eftersendes) 
      3. Øvrige ønsker til 2018. 
      4. Endelig godkendelse på juni  
         mødet. 

1. Grundbudget blev gennemgået sidste gang, uforandret og 

ikke fremskrevet overhovedet. 

2. Syn: Oversigt over mangler/ønsker gennemgået 

Prioritering: Rettidig omhu at gøre nogle ting i 2017. 

Algebehandling igangsættes i 2017, samt søges som 

budgetønske i 2018. Anders sætter gang i kalkning af 

kapellet. Det er vigtigt, at datoen ligger fast. Opdateret 

oversigt er vedlagt referatet. 

3.  Ret mange ønsker. Materiale udarbejdes til juni møde   

Budget 2018.  Har fået udsættelse om fremsendelse til efter 

Menighedsrådsmødet d. 20. juni. 

05  Drøftelse og beslutning om 
      Studietur 2017 
 

På medarbejdermøde blev der sagt ja til en studietur i 2017, og 

Menighedsrådet besluttede samme facon som sidst. 

Søndag d. 27/8.2017 kl. 11.45 -  22.00, så alle kan deltage i 

gudstjenesterne forinden.           

Udvalg: En fra Kirkegården, Kirsten Vindum, Birgitte Krøyer, 

Kristen Sørensen  

06  Drøftelse og beslutning om  
      frivillighedsfest 2017 
 

Afholdt sidst for 3 år siden.  

Frivillighedsfesten har tidligere været for ledere i kirkelige 

organisationer og kirkens frivillige hjælpere i Lemvig og Heldum 

Sogne og i et samarbejde med Nørlem. 

Udvalget finder en facon, så det primært er de, der er frivillige i 

kirkens arbejde, der inviteres. Udgifterne er budgetteret. 

Udvalg: Kaj Gøtzsche, Kim Eriksen, Kirsten Vindum, Harald 

Schrøder.  

7 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Har haft møde. Referat udsendt. 

 

 

 

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ikke været møde. 

Samlet omk. til energimærkning 28.000 kr. Nis Petersens vej kom 

med efterfølgende samt Svirrebom.  

I køkken er der myrer. Lemvig kirkegård sprøjter herfor. 

    Aktivitetsudvalg Referat udsendt 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

    Informationsudvalg Referat udsendt 

Taxiordning ændret, så det er samme nummer hver søndag. Stiller 

lift-taxi til rådighed, hvis ønskes. 

    Sognemedhjælperudvalg Har haft møde. Referat rundsendes. 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 
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    Dyrskueudvalg 2017 
        Vagter til de 2 dage efterlyses 

Møde vedr. vagter. Flere hjælpere ønskes. Vagtplan m.m. 

udsendes til de, der har givet tilsagn 

    Kontaktperson/Formand 
          a. Personalemøde  
          b. Kirkebogsføring 
          c. Kirkekontorets åbningstid i  
              sommerferien 

 

a. Pæn opbakning med 4 fra menighedsrådet og 13 ansatte.  

god stemning. Referat udsendes. 

Jørgen genvalgt til medarbejderrepræsentant.  

b. Det er under planlægning, at vi overtager kirkebogsførin- 

gen for Hygum-Hove -Tørring og Nørre Nissum Sogne 

Alle sogne passer selv sognemails og sender relevante 

mails videre. 

Hvert sogn er selv ansvarlig som kirkebogsførende.   

c. Minus torsdag eftermiddag i skoleferien godkendt. 

8 Eventuelt        
 

Billeder af Menighedsråd udleveret. 

Lukket møde  

00 Formalia Afbud: Christoffer Mortensen og Lilly Balleby. 

Jørgen Nygaard deltog ikke i dette møde 

01 Orientering Orientering blev givet. 

02 Eventuelt  

Afslutning v. Birgitte Krøyer 
 
 
 
 


