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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 34 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Ole Bro; Ivar Brændgaard; Hanne Breinholt 

Velkommen til Ole Rasmussen. 
 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Vedr. protokol fra møde 23. april 2019 pkt. 2 procentsats rettet til 
0,7%. Protokollen blev herefter godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt.  

02 Besøg af provst Ole Rasmussen 
     Oplæg og drøftelse af evt. ny struktur  
     i Lemvig Provsti 

Ole Rasmussen informerede om evt. ny struktur fra 2022 grundet 
vurdering af befolkningsflytning fra land til by og øst til vest.  
Gennemgik struktur-samtale oplæg til menighedsrådene i Lemvig 
provsti med efterfølgende diskussion. Intern notat udarbejdet. 

03  Forelæggelse af ide om  
     spiseklub for unge familier 
     Oplæg v. sognemedhjælper Kirsten  
      Vindum 

Kirsten Vindum præsenterede ide om oprettelse af spiseklub for 
børnefamilier og deres bedsteforældre. 
Mødested: Tante Andante huset. Børn kender det i forvejen.  
Tanker: 
Mødetid: 1. fredag i hver måned kl. 17.30-19.30. 8-9 gange årligt. 
Start i september. Udbydes som et samarbejde med fx Nørlem sogn, 
KFUM & KFUK, FDF, KFUM spejderne, De Grønne pigespejdere. 
Hver forening deltager i et udvalg. Kirsten Vindum er tovholder. 
Mad bestilles udefra. Frivillige hjælper med klargøring, opvask. 
Pris 40 kr. voksne – 20 kr. børn 
Indhold: Ud over fællesspisning vil der nogle gange være besøg fx 
af Tante Andante; præst med bibelfortælling.  
Spaghettigudstjenester 2 fredage udover som afslutning på 
babysalmesang. Kristen Vindum arbejder videre. Evt. prøveperiode. 

04 Indgået post  Viborg Stift 
• Invitation til temadag om sorg. 28. september 2019 på 

hospice i Skive. Besøgsvenner og vågekoner er inviteret. 
Menighedsrådet er velkommen. 

Lemvig Provsti 
• Indkaldelse til møde omkring elektroniske kirkegårdskort 

tirsdag den 4. juni kl. 19.00 i Bøvling. Tilmelding d. 28. maj.  
• Invitation til intromøde/workshop med nye 

provstikonsulenter tirsdag d. 18. juni kl. 19.00 i Bøvling.  

05 Siden sidst 
 

Konfirmation: God stemning. Dejligt vejr. Menigheden må gerne 
komme og deltage i gudstjenesten. 
Farvel til Ivar Brændgaard. Mange fra menigheden bakkede op om 
arrangementet. 

06 Budget 2020 
a. Økonomisamtale 
b. Budgettering af løn 
c. Gennemgang og prioritering af 

ønsker 
            (oversigt forventes udsendt senere) 

Økonomisamtale i Bøvling: Løn og drift er for 4 år i træk ikke 
fremskrevet. Der er behov for en stigning jf. OK 18 på 2,2 %. Med 
løntrins-stigning mangles ca. 160.000 kr. til budget 2020.  
Driftsbudget 2020 gennemgået. 
Oversigt over mangler/ønsker i forbindelse med syn m.m. 2019 
gennemgået. Større beløb til vedligehold af bygninger i 
driftsbudgettet ønskes.Vedr. indvendig vedligehold i kapellet: Tom 
Lysgaard-Madsen har indvilliget i at være projektleder. 
Dette i samarbejde med Ole Bro og Anders Clausen.  
Beløb til Helhedsplan søges i én pulje. 
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I Lemvig Kirke undersøges muligheden for ny projektor samt pris.  
Afventer ønsker fra bygningsudvalget. 
Nød-nadversæt på Nis Petersensvej undersøges, hvis kvaliteten ikke 
er optimal, indkøbes nyt sæt. 2 albaer indkøbes. 
Ydunslund: Klargøring næsten færdig til indflytning.  
Byggetilladelse søges til ny udkørsel på Ydunslund.  
Beslutning om beplantning og stakit tages på bygningsudvalgsmøde.  

07  Frivillighedsfest 6. september  
      kl.17.00 
      Nedsættelse af udvalg til det praktiske 

Frivillighedsfest den 6. september: Udvalg består af: Kirsten 
Vindum, Kaj Gøtzsche, Kim Eriksen, Kristen Vahr Sørensen; 
Harald Schrøder. Møde d. 16. august kl. 9.00. 

08 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ikke haft møde 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Referat er rundsendt 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg Der bliver jul i fælleskab 2019. P.t. ”mangler” en mødeleder. 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde 

    Informationsudvalg Referat er rundsendt. Lisbeth Filtenborg laver artikel til uge 24. 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Referat er rundsendt.  
Afventer forsøg med provstiets børnekor i skoletiden. 

    Kirkenetværk for børn/ unge Ikke haft møde 

    Dyrskue 2019 Vandflasker og plancher er lavet. Biler læsses kl. 7.30 lørdag. 
Rekvisitter pakkes og gøres klar inden. 
Nedtagning søndag eftermiddag kl. 16.00 

09  Kontaktperson/Formand         Der har været medarbejdermøde. Referat er rundsendt. 
Jørgen Herup Nygaard genvalgt som medarbejderrepræsentant. 

10  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Indsættelse af Lisbeth Filtenborg den 9. juni. 
Servering. Kaj Gøtzsche finder folk. 
Bustur fra provstiet til Himmelske dage i Herning torsdag den 30. 
maj. Studietur for menighedsråd og ansatte fredag den 31. maj til 
Himmelske dage i Herning.   

11 Eventuelt              Intet 

LUKKET møde  

00 Formalia Afbud: Ole Bro; Ivar Brændgaard; Hanne Breinholt 

01 Personaleforhold 2 nyansatte gartneriarbejdere fastansættes. 

02 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Kim Eriksen 
 


