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                      Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 14 

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

01  Godkendelse af protokol 
 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol for november blev godkendt og underskrevet. 

Dagsorden blev godkendt. 

Bilag er printet og udleveret på mødet. 

02  Visionsdrøftelse  
      God kirkelig forvaltning af økonomi,  
      bygninger og personale 
      (Bilag vedhæftet)  
 
      Samlet evaluering af de 5 punkter 

Drøftelse af visionsgruppens punkter.  

Pkt. 5. God kirkelig forvaltning af økonomi, bygninger og 

personale blev drøftet. Evaluering og opfølgning samlet på 

menighedsrådsmødet i januar.  

Kim Eriksen udarbejder vision for gudstjenesteområdet.  

Birgitte Krøyer udarbejder vision for uddannelse 

Harald Schrøder udarbejder vision for diakoni  

Kaj Gøtzsche udarbejder vision for god kirkelig forvaltning af 

økonomi, bygninger og personale samt mission. 

03  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Menighedsrådets registrering af reelle ejer.  

Kirkerne er ikke ejet af menighedsrådene, men det betyder, 

at menighedsrådet er valgt til at tage retlige beslutninger. 

De allerede tilgængelige oplysninger på sogn.dk er 

tilstrækkelige. 

Lemvig Provsti 
 Orientering om, at personalekonsulenten har fået andet arbejde.  

04 Siden sidst 
 

Inspirationsmøde i Gudum 30. nov. 2017. 

Flot arrangement i provstiet med gode oplæg.  

Næste møde afholdes kun for Lemvig provsti. 

Minikonfirmandweekend 1-3. dec., 9 drenge og 2 piger deltog. 

bl.a. med andagt og besøg på kirkegården. Afsluttede med 

gudstjeneste i Lemvig Kirke søndag og efterfølgende frokost. 

Til næste gang ønskes nogle flere frivillige hjælpere.  

05 Afskrivning af tab på debitorer  
     2017  

Alle regninger fra før 01. oktober 2017 er betalt.  

Derfor ingen afskrivninger i 2017 regnskabet. 

06. Orientering og beslutning om 
takster for ydelser i 2018 på 
Lemvig og Heldum kirkegårde 
      (bilag vedhæftet) 

Orientering om vejledning i takster på kirkegårdene fra provstiet. 

Fælles for hele stiftet. Alle takster er fremskrevet med 1,5%.  

Nyt: Vedligehold af hække omkring gravsteder er fælles arealer, 

som der ikke opkræves betaling for efter 01.01.2018. 

Valgmenighedsmedlemmer betaler på lige fod med Ikke- 

kirkemedlemmer. Hvis vi vil opkræve betaling for lørdags-

begravelser, skal det godkendes af provstiet. 

Orientering omkring sløjfning af gravsteder.   
Takstbladet for 2018 blev godkendt. 

Prisliste 2018 gennemgået. Grandatodækning tilføjet samt 

betaling for knusning af gravsten. Prislisten blev godkendt. 

07. Deltagelse i Folkekirkens 
Nødhjælps indsamling 11. marts 
2018. 

Det er besluttet at deltage i Folkekirkens Nødhjælps indsamling d. 

11. marts 2018. 

Indsamlingsleder er Lilly Balleby. Kirsten Vindum er hjælper.   

08  Beslutning om deltagelse i 
Vejkirker 2018. 

Det er besluttet, at Heldum Kirke deltager i Vejkirke 2018. 
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09 Tilbud om optagelse til  
     Google Street View 

Google Street View: Tilbud på et engangsbeløb pr. kirke for 

fotografering og uploading. Det blev besluttet at tage imod 

tilbuddet i både Lemvig og Heldum kirker.  

Eniro: Lokal telefonbog i papirudgave sløjfes fremover, i stedet 

tilbydes en digital erhvervsudgave med ekstra søgeord. 

Det blev besluttet, at vi ikke vil tage mod tilbuddet.      

10 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Diabetesforeningen er blevet godkendt til lån af lokaler. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Ikke haft møde 

Grandækning: Der har været en del efter-reparationer, da 

holdbarheden på gran ikke været så god i år pga. manglende frost 

inden fældning. Leverandør har erstattet med nyt gran.  

Har krævet ekstra arbejdsløn. 

Heldum Kirke. Rapport fra Nationalmuseet om arkæologisk 

udgravning i 2013 er modtaget. Konklusionen er, at der ikke er 

blevet fundet noget af arkæologisk værdi.  

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

    Informationsudvalg Ikke haft møde.  

Møde med Lokalavisen vedr. annoncering af KirkeNyt. 

Ny uforandret kontrakt som er gældende for 2 år er aftalt. 

Tilbud om E-avis plus siger vi indtil videre nej tak til.   

Antal af korrekturgange som nu er ok.      

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

    Kontaktperson/Formand          De ansatte har i år mulighed for at vælge imellem 4 forskellige 

julegaver.  

11 Eventuelt     
    

Vi har fået tak fra modtagerne af lokal støtte. 

Jul i Fællesskab har god tilslutning.  

Starttidspunkt på menighedsrådsmødet d. 23. januar 2018 

besluttes sammen med udsendelsen af dagsordenen. 

Afslutning v. Kristen Vahr Sørensen 
 


