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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 22 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Ninna Bonde, Ole Bro 

01  Godkendelse af protokol 
Godkendelse af dagsorden 

Protokol for juni måned blev godkendt og underskrevet.  

Dagsorden blev godkendt. 

02  Indgået post  Kirkeministeriet 
Ny vejledning om kirkegårdsvedtægter, og skabelon på vedtægter kan 

hentes på DAP. Vore kirkegårdsvedtægter opdateres. 

Viborg Stift:  
1. Indbydelse modtaget til inspirationsdag i Salling 17. november 2018 fra 

09.30-16.00. Tilmelding senest 17. okt.  

2. Mød din nabo. Brochure og plakat vedr. kampagnen modtaget. 

 Sættes på som punkt på næste diakoniudvalgsmøde. 

Lemvig Provsti 
 Indbydelse til studietur til Libanon i 8-16 marts 2019.  

 
Vedr. Volontører: "Vitamintilskud" fra provstierne til 

konfirmandundervisning m.v. er modtaget, hvor to volontører i efteråret 

2018 rejser til Cameroun.  

Besøg i foråret 2019 kan bookes hos Holstebro Provstikontor.  
Landsforeningen af Menighedsråd 
 Orientering om brev vedr. fastfrysning af grundskyld og ejendomsskat.  

03 Siden sidst 
 

Orientering om udvidelse af kirketaxaordningen fra 1. august 2018. 

Omfatter nu kørsel til og fra Kirkens Dagligstue samt foredragsaftener og 

arrangementer i kirkehuset, direkte efter gudstjenesten i Lemvig Kirke. 

Dagsarrangement bestilles senest kl. 18.00 dagen før. Aftenarrangement 

senest kl. 12.00 samme dag.  Betaling er 20 kr. i alt for kørsel begge veje. 

 

Sommersang i Lemvig Kirke. God måde at starte dagen på. 

Pæn opbakning. Ikke mange turister. Tages op til vurdering. 

 

3 eftermiddagsorgelkoncerter. Flot besøg henover sommeren. 

Thy kammermusikfestival var godt besøgt med 91 deltagere.  

Mobilepay kan bruges til konkrete arrangementer.  

 

Orientering fra Kristen Vahr Sørensen vedr. møde i forum for unge og 

kirke. Referat sendes rundt. 

 

I årets studietur deltog 21 personer. God og inspirerende dag med besøg i 

2 kirker, kirkegårde samt kapel.  

04 Kvartalsrapport pr.  
     30.06.2018. Gennemgang  
     og godkendelse  
      (bilag vedlagt) 

Kvartalsrapport gennemgået. 

Orientering om budget 2018. 

Kvartalsrapport pr. 30.06.2018 blev godkendt og fremsendes til provstiet. 

 

05. Orientering om budget 
     2019. 
      a) Udmelding fra provstiet er 
           modtaget 

a) Udmelding vedr. budget 2019: Orientering om rammebevilling. 

    Indregnet er regnskabsføring for Nr. Nissum samt personregistrering 

     for Harboøre-Engbjerg. 

    6.000 kr. er afsat til dyrskue 2019. Til renovering af Lemvig kapel er  

    bevilget 40.000 kr. til at starte processen op med. 
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       b) Disponering af frie  
           midler 
        c)Budgetsamråd - 6.  
           september   
           (Bilag vedlagt) 

      Driftsrammebevilling: kr. 6.101.697 

      Anlægsrammebevilling: kr. 1.324.327 

b) Oversigt med disponering af frie midler ultimo 2017/oversigt regnskab  

      pr. 22.08.2018 blev gennemgået. Listen med disponering af frie midler 

     blev godkendt. Klaver til kirken og el klaver til kapellet samt brugt  

     løvsuger til kirkegården indkøbes i 2018. 

     Budget formål pr. 22.08.2018 gennemgået.  

c) Budgetsamråd d. 6. september kl. 19.30. Formand, Kasserer og    

     regnskabsfører deltager. 

    Punkt vedr. annoncering af koncerter i provstiet blev drøftet. 

06. Aftale med Lemvig 
Kommune om opsætning af 
skilt (Aftalen vedlagt) 

Fremsendt aftale vedr. Gantriis skiltet blev gennemgået og underskrives. 

07 NYT FRA 
UDVALGENE 

 
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Rengøring af tårn aftalt med håndværker. 

Vedr. Hynder til bænkene i kirken: Nyt underlag er godkendt og sættes i 

værk. Forventes at kunne holde i hyndernes levetid. 

Ny rengøringsfirma i Kirkehuset pr. ultimo august 2018. 

Ved at være færdig med renoveringen på Nis Petersens vej.  

Kirkehuset: Ny hoveddør er sat op og fungerer godt. Dog vil indgang til at 

låse op være ad andre adgange.  
Sidebeklædning mangler. Rist placeres foran dør. 

Ny belægning i gården er lavet. Mur i Kirkehuset er om fuget. Nye fliser 

etableret bag Svirrebom og brønd er tømt. Ny glasparti på altan er sat op. 

Nye opslagstavler bliver sat op. 

Lokale B nymalet. Sofaer indkøbt. Hængekøje og sækkestole er indkøbt. 

Brand i elskab. NOEs forsikring forventes at tage omkostningerne.  

 Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
 Heldum Kirke og kirkegård og Lemvig  
kirkegård 

Den tørre sommer har gjort, at der ikke har været så meget ukrudt. 

Græskanter ved Heldum kirkegård er godt på vej. 

    Aktivitetsudvalg Starter i næste uge med koncert i Heldum kirke d. 5. sept. med duoen 

Bonny Sweet Boy. 

Mads Bille, dirigent for Herning Kirkes Drengekor er på ved første 

foredragsaften d. 11. sept. 

Høstfrokost søndag d. 23. sept.: Annette dækker borde, handler ind og 

vasker op. Hjælpere er Harald Schrøder, Lilly Balleby, Hilda Rønn, 

Kristen Vahr Sørensen m.fl.  

    Diakoniudvalg Margit Agergaard har opsagt hendes stilling med udgangen af september. 

Møde i næste uge om ny besøgskoordinator.  

Udvalget har fuldmagt til at ansætte en ny koordinator. 

    Gudstjenesteudvalg Skal snart have møde. 

Forslag om, at julegudstjenesten i 2018 for ældre flyttes hen på 

plejehjemmet med efterfølgende kirkekaffe.  

Tages på som punkt på næste gudstjenesteudvalgsmøde.  

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Modtaget opfordring til at deltage i udviklingen af Provstiets børnekor.  

    Kirkenetværk for børn/  
   unge 

Møde i september. 
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08  Kontaktperson/Formand        Aftale er lavet med Mia Mikkelsen om regnskabsføring for Nr. Nissum. 

Kørselsbemyndigelse godkendt. Vi er arbejdsgiver. 

09  Nyt fra præsterne/ 
      kommende    
     arrangementer 

Konfirmandindskrivning er foretaget. På søndag konfirmandvelkomst med 

efterfølgende møde for konfirmandforældre. 

9. september besøg fra Cameroun med let frokost. 

Salmevalg i Heldum: Synger ca. 1 måneds tid ad gangen den salme, der 

bliver brugt som nadversalme i Lemvig kirke. 

10  Eventuelt     
    

 

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud fra Ninna Bonde og Ole Bro. 

Alle øvrige deltog i mødet 

01 Ansøgning om  
     dispensation 

Anmodning færdigbehandles, når gravstedsejer(e) er har underskrevet. 

02 Svar på ansøgning Godkendt. Offentliggøres onsdag 

03 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Birgitte Krøyer 
 


