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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 33 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ingen 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 26. marts 2019 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. 

02 Indgået post  Kirkeministeriet 
• Aftale om solidarisk pensionsforpligtigelse for 

tjenestemandsansatte. Træder i kraft fra 2021. 
Omprioritering med 1,22 % må forventes i lokale råderum. 

• Den nye ferielov. Betydningen forventes afklaret snarest.  
Overgangsordning træder i kraft 01.09 2019.  

• Udmelding om betaling til Forsikringsenheden 2020. 
Præmie skal indbetales igen i 2020.  

• Udnævnelse af ny kirkebogsførende sognepræst pr. 1. juni 
2019. Lisbeth Holm Filtenborg er ansat i Lemvig-Heldum 
sogne med Indsættelsesgudstjeneste den 9. juni 2019 kl. 
09.00 i Heldum Kirke og kl.10.30 i Lemvig Kirke. 
Efterfølgende velkomstarrangement i Kirkehuset og her også 
afskedsarrangement for Ivar Brændgaard. 

• Kirkekalender 2. og 3. kvartal gennemgået. Godkendt. 
Endelig beslutning om gudstjenestetidspunkter fremadrettet 
træffes i september. 

Viborg Stift 

• Orientering om ny stiftamtmand pr. 1. april 2019 Erling 
Brandstrup. Ligeledes er Statsforvaltningen pr. 1. april 
nedlagt og overgår til Ankestyrelsen under navnet 
Familieretshuset.  

Lemvig Provsti 
• Nyt tidspunkt for maj-mødet er den 9. maj kl. 14.30 

• Orientering om ansættelse af 2 nye provstikonsulenter pr. 1. 
maj 2019. Som ledende Provstikonsulent er ansat Susanne 
Boutrup og som provstikonsulent er ansat Helene Bylov. 
Lemvig, Struer og Holstebro provsti er med i aftalen.  
Der vil blive arrangeret et velkomstarrangement i hvert 
provsti. Tidspunkt herfor kommer senere.  

• Indkaldelse til møde omkring elektroniske kirkegårdskort 
tirsdag den 4. juni kl. 19.00 i Bøvling. Alle menighedsråds-
medlemmer er velkomne. Tilmelding senest d. 28. maj.  

Folkekirkens IT 
• Konfirmandtilmelding – ny digital selvbetjeningsordning til 

tilmelding er sat i drift. Mulighed for at vedhæfte 
dåbsattester mv. Vi fortsætter med fælles velkomst for nye 
konfirmander og deres forældre.  

Ansøgning: 
Ansøgning om støtte til tværkulturel kristen sommerlejr 2019. Det 
blev besluttet at give afslag på denne ansøgning. Vi støtter lokalt. 

03 Siden sidst 
 

Menighedsmøde: ca. 55 deltagere. Fint møde. Gode indlæg. Dejligt 
med Brunch. Kirstens indlæg kan måske komme under kaffen.  
Tidsplan: Gerne færdig kl. 14.00.  
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Godt med dialog omkring lørdagsdåb.  
Påskemåltid: 39 deltog. Fin oplevelse. God gudstjeneste med flere 
deltagere end til spisningen. 
Temadag med konfirmander. God dag. Flot vejr. God oplevelse på 
kirkegården. Drøftelse af Jesus film. Fin servering. God påskeoptakt. 
Fin med påskeløberen i kirken.  
Forventer ikke en konfirmand Viborgtur i 2020. 
Skole-kirkeprojekt. Ros fra skolen, som var begejstret for projektet. 
Dejlig opbakning til sang og god stemning i kirken. Vi vælger tema 
og salmer. Til næste år forventes et projekt i januar måned.   
Dette i samarbejde med Skoletjenesten i Viborg Stift. 

04 Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 
      (Bilag vedhæftet) 

Bilag gennemgået og godkendt. Sendes til provstiet. 
 

05 Budget 2020. 
a. Foreløbig udmelding 
b. Forslag til fordeling 
c. Provstesyn 14. maj 
d. Øvrige ønsker 

 

Foreløbig udmelding lyder på 5.906.200 kr.  
Korrigeret for gravstedskapitaler, renter og forsikringsbidrag. 
Der er indregnet foreløbig beløb for kirkebogsføring og regnskab 
for andre sogne. Aftalen rettes til i august måned. 
Forslag til fordeling: Kasserer, regnskabsfører og formand 
udarbejder forslag til fordeling. Hvis projekter/arbejder skal der 
indhentes tilbud - mindst 2 tilbud ved arbejder over 20.000-25.000 
kr.  
Provstesyn er den 14. maj. Starter kl. 09.00 på Lemvig Kirkegård. 
Alle er velkomne. Tilmelding til kirkekontoret ang. frokost. 
Den 22. maj kl. 17.00 deltager Ole Bro, Kristen Vahr Sørensen og 
Kaj Gøtzsche ved økonomimødet i provstiet.  
Ønsker til budget 2020 behandles på menighedsrådsmødet den 28. 
maj. Herunder tages stilling til lønudvikling. 
Endelig beslutning tages på juni mødet. 

06  Kirke-Taxaordning 
          Skal forsøgsordningen gøres  
            permanent ? 

Det blev besluttet at fortsætte med forsøgsordningen uforandret 
indtil videre.  
Henvendelse fra borger: Ønske om kirketaxa til at køre på besøg på 
kirkegården. Det blev vedtaget, at kirketaxaordningen kun er til 
kirkelige arrangementer. 

07   Orientering om børnekor i  
       Lemvig provsti. 
       Tiltrædelse af genoptagelse af 
       vedtægt om korleder i Lemvig  
       provsti. 
      (Bilag vedhæftet) 

Ansøgning modtaget ang. fælles børnekor, hvor korleder er aflønnet 
af provstiet på 14. timer pr. uge, som et tilbud i skolernes 
undervisningstid. Provstiudvalget bevilliger en prøveperiode på 2 
år fra skolestart 2019.  Vedtages endeligt på budgetsamrådsmødet 
den 4. september. Det blev godkendt, at formanden skriver under på 
vedtægten.  

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Afløbsforhold Ydunslund er lavet. Ved provstesyn tages stilling til 
carport/garage. Flisearbejdet er sat i bero.  
Varmeændring Nis Petersens Vej er udført. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Referat fra møde er udsendt. 
Forårsblomster på kirkegården er blevet vandet grundet det tørre 
vejr. Nye ordenstavler er bestilt. Konsulentrundebesøg den 8. maj 
2019 med besigtigelse af Lemvig kapel. 

    Aktivitetsudvalg Næste års program er klar. Foredragsaftenerne er lavet som 
folkelige aftener med en bred vifte af emner og med 
foredragsholdere, der har noget på hjerte.   

    Diakoniudvalg Møde er afholdt. Besøgsvennekoordinator har pt. 33 besøgsvenner.  



Lemvig, d.24. april 2019/kg/JEST 
Side 3 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde. 

    Informationsudvalg Der afholdes møde 9. maj. 

    Sognemedhjælperudvalg Referat fra møde er udsendt.  

    Organistudvalg Har haft møde. 

    Kirkenetværk for børn/ unge Næste møde i sept. 

    Dyrskue 2019 Der er stadig plads på 2 timers vagterne. 
Interesserede bedes melde sig til Kaj Gøtzsche.  

09  Kontaktperson/Formand       
    

Ny lønreguleringsprocent pr. 1.4.2019. Stigning på ca. 1 %. 
Reguleringer igen i okt. 2019 og april 2020. Ansøgning om midler 
søges til lønbudget. Sommerferieplan er udarbejdet.  
Medarbejdermøde onsdag d. 15. maj 2019 kl. 12.30. Starter med 
frokost. Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne. Indlæg om 
årets forløb fra Kirsten Vindum, Kaj Gøtzsche og Kristen Vahr 
Sørensen. Udover kontaktpersonen deltager Harald Schrøder. 

10  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Nærmer sig konfirmationerne. Gode påskegudstjenester.  
God deltagelse til påske-plejehjemsgudstjeneste.  
Ønske: At en gruppe frivillige kunne hente og bringe de beboere på 
plejehjemmet, som gerne vil deltage i gudstjenester i kirken.  
En mulighed kunne være at udvide besøgstjenesten til 
ledsagefunktion ved gudstjenester og til f.eks. kirkens dagligstue.  
Diakoniudvalget arbejder videre med dette.  

11 Eventuelt              Fortælleaften i Heldum med Brita Haugen var en god aften med fin 
tilslutning. 

LUKKET møde  

00 Formalia Medarbejderrepræsentanten deltog ikke i dette møde 

01 Aftale med lejer Orientering om aftale givet. 

02 Personaleforhold Drøftet og godkendt. 

03 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Christoffer Mortensen 
 


