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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 21 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Hanne Breinholt 

01  Godkendelse af protokol 
      Godkendelse af dagsorden 

Protokol for maj måned blev godkendt og underskrevet.  
Dagsorden blev godkendt. 

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
• Nyhedsbrev vedr. afslutning af de centrale OK-18 

forhandlinger. 
Tak fra Snejbjerg Menighedsråd for vores gave til Hospitalskirken. 

03 Siden sidst 
 

Provstiarrangement for hørehæmmede afholdt. Godt arrangement 
med god opbakning. 40 personer til kirkefrokost/foredrag. En god 
oplevelse. 
Orientering om deltagelse i økonomisamtale med provstiudvalget. 

04  Gennemgang og 
      godkendelse af driftsbudget  
     2019. 
      1.  Gennemgang og beslutning  
           af bilag 5 
      2.  Gennemgang og     
           godkendelse af driftsbudget. 
      3.  Godkendelse af det samlede  
           budget 2019 
            (budget 2019 m.m. vedhæftet) 

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2019 
gennemgået. Ønsker for kommende år gennemgået. 
Organist ønsker klaver i Lemvig kirke som første prioritet. Tilbud 
på el-klaver i kapellet ca. 15000 kr.  
Ekstra bænke til kirkegården er ikke sat på budget 2019.  
Bilag 5 ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme 
gennemgået og vedtaget. 
Forventet underskud på løn 138.900 kr. søges der om i provstiet. 
Budget, Formål samt Budget, Art gennemgået.  
Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd CVR. nr. 4151321, Budget 
2019, Bidrag budget afleveret d. 12-06-2018 21:32. 
Driftsbudget 2019 gennemgået. Samlet budget godkendt. 
Punktet blev færdigbehandlet kl. 21.45.  
Oversigt over disponering af frie midler ultimo 2017/oversigt 
regnskab d.d. udleveret og gennemgået. 

05. Gennemgang og    
      godkendelse  
      af gaveregulativ m.m. 
       (Nuværende vedhæftet) 

Vejledende gaveregulativ for Lemvig-Heldum Menighedsråd blev 
gennemgået og opdateret. 
Brug af kopimaskiner til brug for organisationer m.fl. blev drøftet. 

06 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Mødedato i udvalget aftales snarest. 
Præstebolig Nis.P: Håndværkere begyndt. 
Lokale B: Håndværkere går i gang. Pris ca. 38.200 kr. pr. d.d. 
Dertil kommer nogle mindre beløb. 
Der har været kontakt til de normale brugere af lokalet. 
Lemvig Kirke: Blikkenslager færdig med tårn i alt: 72.193 kr. 
Dette beløb tages fra frie midler 2017. 
Revner ved gulv er lavet: I alt 4.700 kr.  
Dåbsfad forsøgt repareret. Reklamationssag. Arkitekt kontaktes 
ang. ny reparation. Peter Breinholt svarer guldsmed.  
Orgel Lemvig Kirke: Til næste servicebesøg i august stabiliseres 
piberne. Kirkeværge tilkaldes. 
Lemvig Kommune har henvendt sig vedr. en rute i Gantriis´s 
fodspor med Livets Gang i Lidenlund, hvor gadespejle opsættes.  
Forslaget behandles i Bygningsudvalget med deltagelse af Harald 
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Schrøder og Christoffer Mortensen.  
Skridsikring af hynder i Lemvig Kirke påbegyndes.  

   Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
    Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig    
    kirkegård 

Kalkning i Heldum kirke indvendigt og rygning er lavet. 
Pletkalkes færdig. 

    Aktivitetsudvalg Ikke været møde. Plan over foredragsaftener er lavet. 
Lars Busk Sørensen og Willy Egemose har lavet en kantate. Det 
blev besluttet, at denne uropføres i Lemvig Kirke 1. søndag i advent. 
Pris i alt: 15.000 kr. Ingen entré.  

    Diakoniudvalg Ikke været møde 

    Gudstjenesteudvalg Drøftet reformationsgudstjeneste, og er under overvejelse. 

    Informationsudvalg Ikke været møde 

    Sognemedhjælperudvalg Referat udsendes 

    Organistudvalg Samarbejde med Sisse Skovbakke om børnekor er en god ide. 
Samarbejdsaftale nedskrives inden opstart efter sommerferien.  

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke været møde 

     Dyrskue Evalueringsmøde: torsdag den 14. juni kl. 16.00 i Lemvig Kirkehus. 
Godt planlægningsarbejde. Færre folk på dyrskue, men mere 
engagement fra andre menighedsråd. Dyrskue næste år falder 
sammen med Himmelske Dage i Herning.   

07  Kontaktperson/Formand          Intet nyt 

08  Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Kim Eriksen har skrevet artikel om skole-kirke samarbejde. 

09  Eventuelt     
    

Kristen Vahr Sørensen endelig optaget på Kirkesangeruddannelsen. 
Forslag til nadver til 2. pinsedagsgudstjenesten: At brødet dyppes.  
Folder om Himmelske dage på Heden er modtaget. 
Folderen om gudstjenester & koncerter i Lemvigegnens kirker 
modtaget. 
Pilgrimsbrochurer fra Viborg Stift er modtaget. 
Lemvig Kirke er nævnt i forbindelse med 4 ruter.  
Revisor har været på besøg i maj. 

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud Hanne Breinholt. Birgitte Krøyer, Kim Eriksen og Jørgen 
Nygaard deltog ikke i dette møde 

01 Ansøgning Godkendt 

02 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Ole Bro 
 


