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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 09 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ole Bro 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol for juni mødet blev godkendt og underskrevet. Dagsorden 
blev godkendt. Bilag er printet og udleveret på mødet. 

02  Visiondrøftelse  
       Gudstjeneste 
        (Bilag vedhæftet) 

Drøftelse af visionsgruppens punkter.                           
Pkt. 1 Gudstjeneste blev drøftet. Øvrige punkter drøftes på senere 
møder. Opfølgning samlet. 

03  Indgået post  Kirkeministeriet: 
• Betænkning 1567/2017 Menighedsrådsvalg i fremtiden.  
• Der blev orienteret om nyt cirkulære om obligatorisk 

uddannelseskrav for kirkefunktionærer.  
Forsikringsenheden. 

• Udvidet forsikringsdækning/Større selvrisiko pr. 1.7.2017. 
Hvis skadebeløb (med få undtagelser) er mindre end 
15.000 kr. udbetales 0 kr. Forsøgsordning på 2 år.  

Stifternes Løncenter 
• Løn kommer fremover på NEM-konto.  

• Overgang til nyt Lønsystem fra 01. januar 2018. 
Viborg Stift 

• Indbydelse Mediedag 16. september på Hardsyssel 
Efterskole. Tilmelding til kirkekontoret inden 07. sept.  

• Konfirmandtræf 2018. Pris steget. Deltager også i år. 
Lemvig Provsti 

• Invitation til inspirationsmøde d. 30.11.2017 kl. 19-21 i 
Gudum Sognegård. Tilmelding senest 7. september til 
kirkekontoret. (Derefter først til mølle). 
Program udsendes til alle ansatte.  
Indbydelse vedhæftes referatet.  

• Bagatelgrænse for 5 % midler ændret, så grænsen er 1% 
eller maks. 25.000 kr. 

• Kirkegårdsvedtægter godkendt. Sættes på hjemmesiden. 

• Synsrapporter godkendt.  
Sct. Nicolai Tjenesten, Vestjylland 

• Ansøgning om bidrag.  
Det blev besluttet at give kr. 1000 kr. i bidrag. 

Tante Andante 
Tante Andante reception i anledning af 10 års jubilæum fredag d. 
02 sept. fra kl. 16-18. Gave 1000 kr. godkendt. 

 04 Siden sidst 
      a)infomøde om forsøgsordninger 
       b)orienterings- og opstillingsmøde 
 

a) Næstformanden har deltaget i mødet. Kort orientering om 
forsøgsordningen om samarbejde for sogne. Mere info ses på 
www.forsogifolkekirken.dk.  – Vi afventer udviklingen. 
b) Vi var rigtig flot repræsenteret. Det blev besluttet at udvide 
antallet af valgte lægmedlemmer fra 4 til 6. 
Hvis der ikke indkommer flere lister er de, der er opstillet på listen 
valgt. Valget gælder i 4 år fra den 1. november 2017.  
   
Studietur. 25 personer deltog. 10 nye med fra menighedsråd og 
ansatte. Rigtig god og inspirerende tur.  
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05  Kvartalsrapport pr. 30.6.17.     
      Gennemgang og godkendelse 
      (Bilag vedlagt). 

 

Kvartalsrapport blev gennemgået. 
De indbetalte momspenge til ekstra afdrag på lån overføres ved 
årsafslutning fra drift til anlæg. 
Kvartalsrapport pr. 30.6.2017 blev godkendt. Sendes til provstiet. 

06  Orientering om budget 2018. 
      a) Udmelding fra provstiet er modtaget 
      b) Budgetsamråd – 6. september      

a)Rammebevilling til 2018 budget er modtaget.  
Vore ønsker er godkendt. 
b)Formand, kasserer og regnskabsfører deltager. 
Punkter til dagsordenen blev drøftet.  
Der blev orienteret om resultat af fællesindkøb af gran til 2017. 

07   Fordeling af høstoffer 2017 
       Heldum og Lemvig 
Forslag:  Danmission,  Mission Afrika, 
Kirkens Korshær, Borgerskolen, 
Aktivitetshuset, Børn & Unge i Sorg, 
Folkekirkens Nødhjælp. 

Høstoffer i Heldum og Lemvig kirke har i en periode været 
disponeret efter forskellig principper. 
Forslag til ens indsamling i Heldum og Lemvig. Forslaget blev 
vedtaget som gældende indtil anden beslutning. 
Selve fordelingen af det indsamlede beløb til de forskellige formål 
foretages på efterfølgende menighedsrådsmøde. Sættes i KirkeNyt. 

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ikke holdt møde.  
Orientering om rep. i præsteboliger; kalkning af Lemvig Kirke og 
Heldum kirke samt algebehandling af tage. 
Evt. udlån af Kirkerne administreres fortsat af kbf. sognepræst. 
Vedtægt udarbejdes. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Der blev orienteret om møde med Lemvig Kommune omkring 
drænvand. 
Der blev orienteret om besøg af Arbejdstilsynet.  

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde. Sommermorgensang godt nyt initiativ 

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

    Kontaktperson/Formand          Intet at bemærke 

09  Eventuelt     
    

Frivillighedsfest afholdes 22. sept. 2017 kl. 17.00 i Kirkehuset. 
Indbydelse udsendes. 

Afslutning v. Hilda Bødker Rønn 
 


