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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 16 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Kim Eriksen, Hilda Bødker Rønn 

01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra januarmødet blev godkendt og underskrevet. 

Dagsorden blev godkendt, - med en tilføjelse til pkt. 5 omkring 

biregnskaber. 

02 Indgået post  Kirkeministeriet 
• Databeskyttelseslov 25. maj 2018.  

Vi afventer orientering m.v. fra ministeriet. 

• Ny ordning om praktikpladser pr. 1.1.2018 (AUB). 
Vi må forvente at skulle indbetale ca. 13-15.000 i 2018. 

Viborg Stift 
            Ny diakonipræst i Viborg Stift er Steen H. Andreasen.  
            15. marts fælles vågekonemøde i Viborg Stift. 
Menighedsrådsforeningen 

• Dagsorden til generalforsamling 12. marts kl. 19.00 i 
Kirkehuset. Der er ingen tilmelding. 

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) 
• Materiale er modtaget. Se mere info: www.kirketrivsel.dk 

Stifternes Løncenter 
• Orientering om situationen vedr. overgang til nyt 

lønsystem. Alle har fået deres løn, men store udfordringer 

omkring nye ansættelsesforhold og bogføringsbilag.  
Ansøgning om pengegave til missionsprojekt (bilag vedhæftet). 
Drøftet, - og beslutningen blev et afslag. 

03 Siden sidst 
 

Konfirmandtræf i Viborg. God oplevelse med gudstjeneste og 

skuespil. Fin Teaterforestilling for konfirmander og forældre samt 

forældremøde bagefter. 

Birgitte Krøyer og Christoffer Mortensen har haft en spændende 

tur til Cameroun. Gaveudveksling. Laver et fælles foredrag i 

Kirkens Dagligstue samt på menighedsmødet. 

Invitation til Mission Afrika møde lørdag d. 3. marts kl. 15.35 i 

Holstebro. Christoffer Mortensen deltager. 

04 Gennemgang og godkendelse af 
principper for periodisering af   
     årsregnskabet.  

Det blev vedtaget at fortsætte med uforandrede principper, - dette 

for bl.a. at sikre, at udgifterne og indtægterne afholdes i det 

rigtige år.  

05 Gennemgang og godkendelse af 
kollektregnskab for 2017 - 
     og biregnskaber. 
     (Bilag vedhæftet)  

Kollektregnskabet viser en mindre nedgang i forhold til 2016. 

Sammenlagt er indsamlet kr. 41.920,50. 

Kollektregnskabet blev godkendt. Biregnskab for ”arv-Heldum 

kirke” og Menighedsplejekonto blev godkendt. 

06 Orientering og gennemgang af  
     regnskab 2017. 
      (bilag vedhæftet) 

      Foreløbig godkendelse 

Regnskabsbilag for løn – indtægter – udgifter – diverse blev 

gennemgået. Oversigt over regnskabsåret 2017 med oversigt over 

frie midler indregnet blev gennemgået. 

Regnskab for 2017 blev foreløbig godkendt. 

Beregning af MOMS bliver ”genundersøgt”.  

De 2 bygningsudvalg gennemgår ”udsatte” udgifter og ønsker til 

”her og nu” ting, der bør laves i 2018. 

Disse ting indsættes i det endelige regnskab for 2017, som 

færdigbehandles på regnskabsmødet i marts. 
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07 Dato for bygningssyn 2018       Dato for bygningssyn vedtaget til d. 21. april 2018.   

08 Fastlæggelse af dato for  
     studietur 2018    

Dato for studietur vedtaget til d. 26. august 2018.  

09 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset +præsteboliger     

Har ikke haft møde 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig   
     kirkegård 

Kort orientering om sikring af gravsten. Der følges op på dette 

emne.  

Har ikke haft møde. 

    Aktivitetsudvalg Har ikke haft møde. 

    Diakoniudvalg Der er inviteret til Besøgsvenneaften onsdag den 14. marts. 

    Gudstjenesteudvalg Har ikke haft møde 

    Informationsudvalg Har ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Har ikke haft møde 

    Organistudvalg Har ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/unge Har ikke haft møde 

    Dyrskueudvalg Møde d. 15. marts kl. 16.00 i Kirkehuset vedr. dyrskuet 2018.  

    Kontaktperson/Formand          Kursus i GIAS/Brandsoft for gravere og kirkeværger er afholdt. 

I.f.m. at provstiet p.t. ikke har en personalekonsulent henvises til 

Viborg Stift og Landsforeningen om evt. råd og vejledning. 

Der starter en virksomhedspraktikant på kirkegården fra 19. marts 

og 13 uger frem. 

Arbejdstilsynet har besøgt Lemvig Kirke og Kirkehuset. 

Besøgsrapporten viser, at vi har fået en grøn smiley, gælder i 5 år. 

Ansættelsesudvalget har ansat Ernesta Bukciene som 

gartneriarbejder fra 12. marts til 30. november 2018 i en 

tidsbegrænset stilling. 3 mdr. prøvetid. Ansættelsen blev godkendt. 

    Nyt fra præsterne/ 
    kommende arrangementer 

Kirkebogseftersyn afholdt.  

Torsdag d. 29. marts Skærtorsdagsspisning. Madaftale er på 

plads.  

Søndagssamvær søndag d. 18. marts. Aftale på plads. 

Fortælleaften i Heldum. Birgitte Krøyer står for det praktiske. 

10 Eventuelt      Handelsbanken har fremsendt brev om 0,5% i rente på indlån. 

Folkekirkens Nødhjælp indsamling. Mangler indsamlere.  

Fokus i KirkeNyt.  Indslag i lokalavisen v. Harald Schrøder. 

Kristen Vahr Sørensen takker for økonomisk støtte til basissanger- 

uddannelsen i Vestervig. 

Skema over antal deltagere i kirkelige aktiviteter i Lemvig og 

Heldum sogne 2017 udleveret og kort gennemgået 

Afslutning v. Christoffer Mortensen 
 


