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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 08 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ingen 

01  Godkendelse af protokol 
 
      Godkendelse af dagsorden 

Referat fra 23. maj 2017 blev underskrevet. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt.  
Ingen punkter til lukket møde. 

02  Indgået post  Kirkeministeriet: 
• Invitation til møde ang. forsøgslovgivning (fx. samarbejde 

med andre menighedsråd) i Houlkjær d. 16. august kl. 
19.00. Harald Schrøder deltager.  
Tilmelding til kirkekontoret senest 10. august. 

• Betænkning om Menighedsrådsvalg i fremtiden er 
modtaget. 

Lemvig Provsti: 
• Invitation til møde om ”fællesskabsforståelse i folkekirken 

set som arbejdsplads” d. 30. november kl. 19.00. 
Inviteret er menighedsråd, præster og kirkefunktionærer. 

03 Siden sidst Orientering fra Lemvig Kommune om ”bilfri torv”, - tages måske 
op i 2018. 

04 Gennemgang og godkendelse  
     af driftsbudget 2018. 
     (budget 2018 vedhæftet) 

1. Gennemgang og beslutning af 
bilag 5 

      2.  Gennemgang og godkendelse af  
           driftsbudget. 
      3. Godkendelse af det samlede  
          budget 2018 

Brev fra ministeren den 15. juni 2017 med fremskrivnings-
procenter for 2018. Øvrig drift 1,4 % og løn 3,5 %. 
Økonomisamtale med Provstiet. Der blev orienteret om nye tanker 
omkring ”fri midler”.  
Vi orienterede om vores ”situation” på de forskellige områder.  
1. Bygningsudvalget indstiller, at ønsket om magnetstoppere til 

branddøre fjernes. 1 Magnetdør i Svirrebom laves i 2017. 
Ønske om merudgifter på i alt 379.025 kr. Bilag 5 blev 
gennemgået og godkendt. 

2. Driftsbudgettet er blevet tilrettet. Blev godkendt. 
3. Det samlede årsbudget for 2018 blev godkendt. 
CVR-nr. 41513217, Budget 2018, afleveret 15.06.2017 kl. 16.25. 

05  Godkendelse af regulativ og 
regler for udlån af kirkehuset efter 
indstilling fra udvalget 
      (2 bilag vedhæftet) 

Regulativ for kirkehuset gennemgået. Tidligere regulativ er blevet 
opdateret. Regulativet blev godkendt. 
Regler for udlån og brug af kirkehuset blev gennemgået og 
godkendt. Reglerne bliver udsendt til brugerne, og udleveres 
fremover til nye brugere. 

06  Godkendelse af dispensation for 
      udlån af kirkehuset. 
      (efter indstilling fra udvalget) 
         a. ansatte 
         b. menighedsråd 

Bygningsudvalget har drøftet udlån til ansatte og 
menighedsrådsmedlemmer. Udvalget indstiller, at fastansatte 
fortsat kan låne huset til private arrangementer efter ansøgning.  
Udvalget indstiller, at menighedsrådsmedlemmer fremover kan 
låne huset til private arrangementer efter ansøgning. 
Det præciseres, at private arrangementer kun er indenfor egen 
husstand.  Menighedsrådet besluttede at give disse dispensationer.  
Udlån er efter de godkendte regler i pkt. 5 på dette møde. 

07   Godkendelse af kirkegårdsved- 
       tægt for Lemvig Kirkegård og 
       Heldum Kirkegård, 
       (efter indstilling fra udvalget) 
       (bilag vedhæftet) 

Der har været nedsat et underudvalg til at fremkomme med forslag 
til nye kirkegårdsvedtægter. Kirkegårdsudvalget indstiller disse til 
godkendelse. De væsentlige ændringer, der er foretaget blev 
gennemgået. Vedtægterne blev godkendt og fremsendes til 
godkendelse i Lemvig Provsti. 
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08  Orienterings- og    
     opstillingsmøde til provstiudvalg  
     og stiftsråd 22. august kl. 19.30 

Opfordring fra økonomisamtalen om at sørge for opstilling af 
”kompetente personer” til provstiudvalg og stiftsråd. 
Materiale om arbejdet blev omdelt. Opstillingsmøde i 
Tangsøhallen er tirsdag d. 22. aug. kl. 19.30. 
Vi mødes i kirkehuset, Lemvig kl. 18.30. – Fælleskørsel. 
Opfordring til, at alle deltager i mødet. Det er muligt at sende 
stedfortrædere. Alle valgberettigede i Lemvig kommune kan blive 
opstillet. Kun menighedsrådsmedlemmer kan stemme. 

09 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

 
Ikke afholdt møde 
 

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Algebehandling af tage er foretaget. Fortorve ved præsteboliger  
laves. Sklerose- og gigtforeningen har lånt foyer til deres 
landsindsamling. Referat fra udvalgsmøde udsendes. 

    Aktivitetsudvalg Ikke afholdt møde 

    Diakoniudvalg Ikke afholdt møde 

    Gudstjenesteudvalg Ikke afholdt møde 

    Informationsudvalg Ikke afholdt møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke afholdt møde. 

    Organistudvalg Referat er udsendt. 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke afholdt møde 

    Dyrskueudvalg          Lemvig Provsti har deltaget i dyrskue 2017. Referat er udsendt. 
Udvalget opfordrer til, at provstiet fortsat skal deltage. Mange 
gode kommentarer om deltagelsen, bl.a. er børn glade for de 
aktiviteter, der er for dem - herunder hoppeborgen.  

    Kontaktperson/Formand 
           

Kirkesanger i Heldum har opsagt sit job pr. 31. juli 2017. 
Mulige emner undersøges. 
Kirkebogsføring for Nr. Nissum og Hygum-Houe-Tørring er 
overtaget. MUS-samtaler er gennemført for de fleste ansatte.  
Kirkegårdskontoret holder sommerferielukket i uge 29. 

10  Eventuelt        
 

Høstfrokost d. 17. sept. kl. 11.30. Hjælpere er Ninna Bonde, Hilda 
Bødker Rønn, Lilly Balleby, Kristen Vahr Sørensen, Jens Chr. 
Christensen.  
Tak for gave fra Birgitte.       God sommerferie 

Afslutning v. Hanne Breinholt 
 


