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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET  
                                                                                                                                                                      Blad 20 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Ninna Bonde, Hanne Mikkelsen, Jens Chr. Christensen, 

Christoffer Mortensen, Birgitte Krøyer 
01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

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

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Høring om udkast til bekendtgørelse om opbevaring af 

arkivalier hos menighedsrådene. Orientering om, at 
materiale ikke længere skal sendes til Rigsarkivet i Viborg. 

Lemvig Provsti 

• Referat fra møde i udvalget vedr. kirkegårde. 
Der arbejdes på nuværende tidspunkt ikke videre med fællesindkøb 
til kirkegårdene. 
Oprettelse af Fælles sekretariat afventer godkendelse.   

Lemvig Kommune: Invitation modtaget til indvielse af Weibelsgade 
fredag d. 8. juni kl. 14.00. 

03  Siden sidst  
 

Kirkemarked 2018. Pæn opbakning fra organisationerne. Dejligt 
vejr, og en god aften med mange mennesker i byen. 
Åben korskole i kirken var en succes. Den store kagedyst var et 
godt indslag med deltagelse af borgmesteren, handelschef og 
sognepræst Birgitte Krøyer som smagsdommere.  
Andagt i kirken gik fint, godt besøgt.  
Korskole/børnekor: Sisse Skovbakke og Nina H. Davidsen har 
indledt et samarbejde og været på skoler og informeret om 
børnekoret. Der øves nu igen hver tirsdag. Børnekoret skal deltage 
i workshop ved Lemvig dyrskuet sammen med provstikoret fra 
Ramme. 
Konfirmationer. En god dag med fantastisk vejr, god stemning og 
fyldte kirker. 
2. Pinsedagsgudstjeneste med ca. 200 deltagere, festlige rammer, 
provst stod for en god prædiken, dejligt vejr, dygtigt orkester. 
Udgifterne deles imellem 7 sogne - 2-dele til os. 

04  Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 
      (Bilag vedhæftet) 

Kvartalsrapport gennemgået.  
Indeholder ekstra udgifter vedr. præstebolig Nis Petersens Vej.  
Kvartalsrapporten blev godkendt. 

05  Budget 2019 
a. Prioritering af ønsker 
b. Budgettering af løn 

c. Økonomisamtale 

Opdateret oversigt over ønsker i forbindelse med syn udleveret og 
gennemgået fordelt i 2019/ 2020/2021.  
Godkendt til videresendelse til provstiet. 
Jordregulering i Heldum laves nu. Tilbud givet på 12.500 inkl. 
moms. 
Lønregulering i forhold til budget 2018: Nulfremskrivning. Vi 
søger provstiet om dækning af forventede merudgifter  + til 
dækning for AUB lærlingepladser.  
Budgetønske: El-klaver til Lemvig Kapel tages op på juni mødet 
og tilbud indhentes af Nina H. Davidsen. 
Bænke på kirkegården tages op på juni møde og tilbud/vurdering 
indhentes af Anders Clausen. 
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06  Persondatalov – hvad gør vi ? 
         a.  Kontrol af rettigheder 
           b. Dataansvarlig 
           c.. Databehandlere 
           d.  Samtykkeerklæringer 
           e.   

    

Kontrol af rettigheder er lavet. 
Afventer adfærdskodeks m.m. fra Kirkeministeriet. 
Tiltag om låsning på skabe foretages på kirkegården og 
kirkekontoret. 
Dataansvarlige er Menighedsrådet. Databehandleraftaler laves. 
Samtykkeerklæringer m.m. indhentes når forventede 
standardskemaer er modtaget. 

07  Studietur 26. august 2018 
      Sammensætning af udvalg 

Udvalg: 1 fra kirkegården, Kim Eriksen, Harald Schrøder og 1 
medarbejder fra Kirke/kirkehus 

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig 
kirkegård 

Referat er udsendt. 

Kirke- og Bygningsudvalg 
Lemvig kirke, Kirkehuset, præsteboligerne. 

Ikke haft møde. Lokale B indrettes med farver og striber, nye 
tavler sofa med skuffer til opbevaring og lys.  
Lemvig Kirke: Tæring i kuplen i stolper med kobber skiftes nu. 
Arkitekt har udtaget prøve. Jernbeslag bliver skiftet til rustfrit stål. 
Lemvig Provsti er orienteret.   
Alle tage samt klokkestabel og facader er blevet algebehandlet. 

Aktivitetsudvalg Næste års planlægning af foredragsaftener er næsten færdig..  

Diakoniudvalg Ikke haft møde. Mødedato fastlægges. 

Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde. Ekstraordinært møde d. 31.05.18.  

Informationsudvalg Referat er udsendt. 
I KirkeNyt bringes ikke længere navne og adresser i forbindelse 
med dåb pga. dataforordningen. 
Nyt layout afprøves. Ny aftale med lokalavisen er indgået. 
 I "På søndag" indsættes flere linjeskift.    

Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

Organistudvalg Ikke haft møde 

Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

Dyrskue 2018 Hjælperskema: Lilly Balleby og Kristen Vahr Sørensen sættes på 
som hjælpere.  

09 Kontaktperson/Formand Medarbejdermøde: Godt møde med stor deltagelse. 
Ny Medarbejderrepræsentant er Jørgen Herup Nygaard. 
Opfordring til, at evt. arbejdsmiljøproblemer løses i dagligdagen.   
Godt team. 
Beslutning: Prøveperiode for Ernesta Bukciene og Mette Sønderby 
er udløbet, og de fastansættes begge i deres tidsbegrænsede 
stillinger.  

10 Nyt fra præsterne/ 
 kommende arrangementer 

Evaluering på gudstjenester og aktiviteter for børn og unge. 
Årshjul gennemgået og justeringer foretaget.  
Kirkefrokost efter gudstjeneste for særligt hørehæmmede i juni. 
Evt. med Sandwich. 

11 Eventuelt 
 

Kristen Vahr Sørensen bestod optagelsesprøven til Vestervig 
kirkesangeruddannelse.  

Afslutning v. Peter Breinholt 
 


