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Side 1 

LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 20. november 2018 kl.  19.00 i KIRKEHUSET                    Blad 26 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Jette Stokholm, Ole Bro, Kim Eriksen, Hilda Bødker Rønn 

01  Godkendelse af protokol 

     Godkendelse af dagsorden 

Referat fra oktober mødet blev godkendt og underskrevet 

Dagsordenen blev godkendt 

02  Indgået post  Lemvig Provsti 

 Datoer for Provstiudvalgsmøder 2019 er modtaget. 

Økonomisamtaler 22-23. maj 2019 

Budgetsamråd 4. september 2019 

 Referat fra PU-møde er modtaget   

 Regnskab 2017 er godkendt 

Kirkeministeriet 

 Vejledning til oprydning i bogføring fra FLØS. 

 Fællesfondens budget for 2019 

 Resultat af undersøgelse af arbejdspladskultur samt årsag til 

mobning i folkekirken. Tages op på et senere tidspunkt. 

Vejledninger og regler kommer meget sent i forhold til udførelse. 

Utilfredsstillende for alle. 

03 Siden sidst 
 

Reformationsgudstjeneste med efterfølgende foredrag forløb fint. Pæn 

opbakning. 

Alle Helgens Andagt med nogenlunde uforandret deltagelse. 

Der blev orienteret om administrationen af udsendelse af indbydelser i 

forhold til den nye persondatalov. 

Forløbet med minikonfirmander er opstartet. 9 tilmeldte. 

04 Behandling og 
beslutning vedr. 
ansøgninger fra Børne- og 
Ungdomsorganisationerne.    
(Bilag følger)            

4 ansøgninger er modtaget 

Alle søger om tilskud til bl.a. folkekirkeligt arbejde blandt børn og unge. 

Det blev besluttet at tildele kr. 5.000 til hver ansøger. 

Hvis der inden december mødet modtages flere ansøgninger bliver disse 

behandlet på december mødet. 

 

05 Behandling og 
beslutning vedr. ansøgning 
fra Lemvig 
Velgørenhedsselskab.  
(Bilag vedlagt) 

Til Lemvig Velgørenhedsselskab bevilliges 5.000 kr. Pengene tages fra 

”menighedsplejekontoen”. 

 

 

  

06 Ansøgning om tilskud til 
4 studiekredsaftener  
(Bilag vedlagt) 

Der blev bevilget kr. 2.000 til disse 4 studiekredsaftener som alle afholdes 

i Kirkehuset, Lemvig. 

Indbyder er Folkeuniversitetet og Lemvig Provsti 

07 Afskrivning af tab på 

debitorer 2019 

Ingen ubetalte fakturaer er ældre end 1.10.2018 

Derfor ingen afskrivninger i 2018-regnskabet 

08 Orientering og 
beslutning om takster for 
ydelser i 2019 på Lemvig og 
Heldum kirkegårde 
   (bilag følger) 

Takstblad: Der blev orienteret om at måden at udregne og administrere 

taksterne på, forventes bearbejdet grundigt i 2019. 

Nogen af tingene kræves at skulle stå i kirkegårdsvedtægterne. 

Samtidig forslag om at alle kirkegårdsvedtægter opdateres/fornyes. 

Vi hører nærmere fra Takstudvalget/Lemvig Provsti omkring dette. 

Takstblad for 2019 blev godkendt. 

Prisliste for øvrige ydelser for 2019 blev godkendt. 
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09 Mødedatoer 2019 
     (bilag vedlagt)  
Datoer for menighedsmøde 
2019 
Forslag: Søndag d. 7 april kl. 11.45 

Datoerne på det udsendte bilag blev godkendt. 

I juni og december er 3. tirsdag i månederne. I øvrige måneder er det 4. 

tirsdag. 

Dato for menighedsmøde 2019 blev fastlagt til 7. april kl. 11.45 

Denne søndag er der ingen gudstjeneste i Heldum 

 

10 Beslutning om 
deltagelse i Vejkirker 2018. 

Der blev orienteret om, at Lemvig Provsti arbejder med en fornyelse af 

provstiets kirkebrochure. 

Det blev besluttet, at Heldum igen i 2019 er med i vejkirkebrochuren. 

11 NYT FRA UDVALGENE  

  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  

     præsteboligerne. 

Tårnet er blevet støvsuget. Støvsugning af loftsrummet i kirken er udsat til 

foråret 2019. 

Besigtigelsesrapport for Nis Petersens Vej 26 er modtaget.  

Foreløbig undersøges anbefalingerne om varmeforsyningen.  

Drøftes yderligere senere i udvalget. 

Refusionsopgørelse og køb af gardiner er afsluttet. 

Beplantning omkring vestlige del af parkeringspladsen i Svirrebom 

forventes renoveret indenfor de kommende 2 år af Lemvig Kommune 

  Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
    Lemvig kirkegård 

Hjørnet ud med Vesterbjerg forventes færdiggjort inden ”vinter” 

Kirkegårdskonsulenten skal fremover inddrages ved ansøgninger om 

fældning af træer.  

2 gartneriarbejdere fratræder 30. november 

2 gartneriarbejdere hjemsendes i vintersæson pr. 30. november  

    Aktivitetsudvalg Udvalgsmøde forventes afholdt i starten af februar. 

Julekantate afvikles 2. december med efterfølgende intern reception 

    Diakoniudvalg Ny besøgsvennekoordinator er ansat pr. 1. november 2018 

Indbydelse til besøgsvenner til udlevering af julehilsener er udsendt. 

Der ansøges om § 18 midler til 2019. 

    Gudstjenesteudvalg Indtægter ved lysglober drøftes på december mødet. 

    Informationsudvalg Referat fra udvalgsmøde er udsendt. 

Pressemeddelelse omkring Julekantate er udsendt 

    Sognemedhjælperudvalg Kirsten Vindum har igen i år ansvaret for Jul i Fællesskab 

 

    Organistudvalg Børnekor forsøges igen efter sommerferien.  

    Kirkenetværk for børn/  

    unge 

 

 

 

12 Valg for det kommende 
år af: 
  a. formand 
  b. næstformand 
  c. kirkeværge 
  d. kasserer 
  e. kontaktperson 
  f. bygningskyndig 
  g. underskriftsberettiget 

 
 
  a. formand: Kaj Gøtzsche 
  b. næstformand: Harald Schrøder 
  c. kirkeværge: Peter Breinholt 
  d. kasserer: Kristen Vahr Sørensen 
  e. kontaktperson: Kaj Gøtzsche 
  f. bygningskyndig: Tom Lysgaard-Madsen spørges 
  g. underskriftsberettiget: Kaj Gøtzsche og Harald Schrøder 

13  Kontaktperson/Formand          Godkendt at julegaven til vores ansatte i 2018 har en værdi på ca. kr. 300  
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14  Nyt fra præsterne/ 

     kommende arrangementer 

Minikonfirmanderne er startet. Afsluttes med en weekend og gudstjeneste 

og efterfølgende frokost, hvor forældrene inviteres med. 

Teateraften for konfirmander og forældre på Gymnasiet onsdag aften. 

Dette i samarbejde med Nørlem. 

15  Eventuelt     
    

Tak fra Kim Eriksen for hilsen i forbindelse med sygdom. 

 

 

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud: Jette Stokholm, Ole Bro, Kim Eriksen, Hilda Bødker Rønn. 

Medarbejderrepræsentanten deltog ikke i dette møde. 

01 Personaleforhold Der blev orienteret om forskelligt omkring vore ansatte. 

 

02 Eventuelt Intet 

 

Afslutning v. Harald Schrøder 
 


