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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET  
                                                                                                                                                                      Blad 19 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Kim Eriksen; Harald Schrøder 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra marts mødet blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. 

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Bidrag til forsikringsordningen 2019.  

Grundet færre udgifter bliver forsikringsordningen 
bidragsfri i 2019. Selvrisiko er 15.000 kr. 

• Konflikt ABC 4. Udgivet på DAP. Herunder om bl.a. 
dispensation i forhold til begravelser. Handlingsplan i 
tilfælde af konflikt udarbejdes. Nyhedsbrev OK3 modtaget.  

03  Siden sidst  
 

Påskemåltid: 39 personer til spisning. God aften. 2 børnefamilier 
deltog. Menighedsmøde: 62 personer til brunch, fint nyt initiativ. 
God orientering fra formanden og regnskabsfremlæggelse fra 
kassereren. Nyt initiativ fra Kirsten med plakater var godt, kunne 
evt. vises under frokosten, så der blev mere tid til indslag.  
Godt indslag om Cameroun, men lidt tidspresset. 
Temadag med konfirmander. Var en dejlig dag. 
Skole-kirkeprojekt med Prinsens Livregiment afholdt med 1 
forestilling. Godt arrangement. 
Møde i Forum for børn og unge: Ungdomsgudstjeneste i Hygum 
Kirke på søndag d. 29. april kl. 16.00. 

04  Budget 2019. 
a. Foreløbig udmelding 
b. Forslag til fordeling 

c.  Resultat bygningssyn 
           (oversigt eftersendes) 

d. Øvrige ønsker       
 

Foreløbig udmelding lyder på 5.659.200 kr. korrigeret for 
gravstedskapitaler, indlånsrente og nulløsning på forsikring og 
fremskrivning. Der er indregnet beløb for kirkebogsføring for 
andre sogne. Ønsker til budget skal fremsendes. Herunder tages 
stilling til lønudvikling.  
Forslag til fordeling: Kasserer, regnskabsfører og formand 
udarbejder forslag til fordeling. 
Hvis der flyttes fra f.eks. aktiviteter til bygninger tages dette op til 
debat. Bygningssyn gennemgået. Overslag på priser indhentes. 
Forslag til hvornår der søges til hvilket årstal. Beslutninger 
omkring ting der laves til 2018 blev taget. 

05  Underskrift af  bilag 5 – 
samarbejder – i regnskabsinstruks 

Bilag underskrevet. 

06.  Ansøgning om støtte til  
       kunstnerisk udsmykning og  
       inventar af den nye  
      hospitalskirke i Gødstrup. 

Ansøgningsmateriale gennemgået. Det blev besluttet at støtte 
projektet med 5.000 kr. til indkøb af udsmykning som Laila 
Westergaard har lavet.  

07  Kirke-Taxaordning 
      Nuværende ordning er til gudstjenester. 
       Drøftelse af om dette skal udvides. 

Kirketaxaordningen udvides til også at omfatte arrangementer i 
kirkehuset efter gudstjenester fx. søndagssamvær, menighedsmøde. 
Forsøgsordning fra 1. august 2018 og 1 år frem til kirkens 
dagligstue og foredragsaftener. Dette skrives i folderne. 
Forudsætning er fortsat, at man bor i Lemvig/Heldum sogne. 
Aftale med taxaselskabet om de har kapacitet samt tidsfrist. (Kaj 
Gøtzsche).  Drøftelse af en evt. frivillighedsgruppe. 



Lemvig, d.26. april 2018/kg/JST 
Side 2 

08  Persondatalov 
       (Bilag vedhæftet) 

 

Bilag gennemgået vedr. ny forordning gældende fra 25. maj 2018. 
Databehandleraftale kan printes fra DAP. Vi afventer yderligere 
instrukser. Adfærdskodeks kan følges ved fx. Fløs.    

09 NYT FRA UDVALGENE  
  

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

Ikke haft møde 

Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset, præsteboligerne. 

Ikke haft møde. 
Godkendelse af opsætning af glas på altan i Svirrebom. Aftale med 
lejer laves. 

Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

Diakoniudvalg Stævne for vågekoner afholdt i Kirkehuset. Godt arrangement. 

Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

Informationsudvalg Ikke haft møde 

Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

Organistudvalg Der blev orienteret fra Ad hoc udvalgsmøde vedr. nye tiltag for at 
få flere med i børnekor fra 3. klassetrin.  Børn tilbydes åben 
korskole kl. 18.15 i Lemvig Kirke ved Kirkemarkedet d. 4. maj. 
Nina H. Davidsen tager kontakt til skoler og musikskolen.  

Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde.  

Dyrskue 2018 Vagtplan laves. Opfordring til at melde sig på. 

10 Kontaktperson/Formand Sommerferieplan er udarbejdet. Medarbejdermøde onsdag d. 16. 
maj 2018 kl. 12.30. Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne. 
Kristen Vahr Sørensen deltager.  

11 Nyt fra præsterne/ 
 kommende arrangementer 

Intet. Sommerferieplan er lavet. 

12 Eventuelt 
 

Nye vejkirkebrochurer er kommet.  
Kristen Vahr Sørensen deltager i budgetkursus i Herning provsti. 
Viborg Stift har lavet en pilgrimsvandringsbrochure, hvor Lemvig 
kirke er nævnt. 

Afslutning v. Kaj Gøtzsche 
 


