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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 35 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud: Christoffer Mortensen 

Velkommen til Lisbeth Filtenborg 

01  Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 28. maj 2019 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsordenen blev godkendt. Der er intet lukket møde. 

02 Indgået post  Kirkeministeriet 
• Udmelding af pris- og lønindeks 2020 blev omtalt. 

Løn reguleret 1,5 % i forhold til 2019; øvrig drift 1,1%. 

• Ny ferielov. Aftale om indbetaling til pulje gives senest 30 
juni 2019. Beløb ca. 450.000 kr. for vort vedkommende. 

Folkekirkens IT 
• Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse lukker 1.8.2019, men 

samlingen af billeder og materialer kan findes på 
https://www.folkekirken.dk/kontakt/materialebanken.  

Viborg Stift 
• Introkursus for nyansatte 17.9.19. i Randers. Alle nyansatte 

tilbydes at deltage. Kraftig opfordring til at deltage. 

03 Siden sidst 
 
 

Afsked med Ivar Brændgaard. Fint arrangement. 
Himmelske dage i Herning: Torsdag deltog 71 personer i busturen 
arrangeret af provstiet til åbningsgudstjenesten. 
God studietur fredag til Himmelske dage i Herning. Om aftenen 
fællesspisning med 29 deltagere. God dag med forskelligt fagligt 
indhold. Fællesskab. Flot afslutningsshow lørdag. 
Pinsedag: Indsættelsesgudstjeneste og velkomst til Lisbeth 
Filtenborg. Fint arrangement med stor menighedsdeltagelse.  
2. pinsedagsgudstjeneste i anlægget. Flot morgenstund med 
solopgang. Fin deltagelse. Markeret 800 året for Dannebrog. 
Bagefter kaffe og rundstykker på Museet for Religiøs Kunst. Fint 
arrangement med godt samarbejde med andre deltagende sogne. 

04 Gennemgang og  
     godkendelse af budget 2020. 
      1.  Gennemgang og beslutning  
           af bilag 4 (løn) 
      2.  Gennemgang og beslutning af  
           bilag 5 (ønsker) 
      3.  Gennemgang og     
           godkendelse af driftsbudget. 
      4.  Godkendelse af det samlede  
           budget 2020 
            (budget 2020 vedlagt) 

Budget 2020. Foreløbig udmelding er brugt som grundlag. 
Målsætninger og særlige indsatsområder gennemgået, -  herunder 
renovering af kapellet. Forhåndstilsagn hertil på kr. 460.000 kr.  
Bilag 1: Oversigter over likvide midler m.v. gennemgået.  
Bilag 3: Oversigt over lån gennemgået. 
Oversigt over ansatte gennemgået, april løn 2019 + regulering  
2,2%  jf.  OK 2018 aftalen. Bilag 4 gennemgået. 
Bilag 5. Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme 
for 2020 og 2021 gennemgået. 
Det samlede driftsbudget blev gennemgået og godkendt. 
Budget 2020 med stempel Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, 
CVR-nr. 41513217, Budget 2020, afleveret 18-06-2019 19:48 blev 
gennemgået, behandlet og godkendt. 
Behandlingen af dette punkt blev afsluttet kl. 19.50. 

05  Forslag til opdatering af  
      helseordning for ansatte 
      1. Nuværende ordning 
      2. fremtidig ordning    
        (Bilag udleveret)    

Orientering om nuværende ordning. Helseordning siden 2011 for 
ansatte. Beløb: 3000 kr. årligt sammenlagt, beskattet for 
fuldtidsansatte. Op til 1500 kr. sammenlagt for deltidsansatte.  
Forslag til fremtidig ordning med skattefri udbetaling, når der er 
tale om decideret forebyggelse og/ eller behandling af 
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arbejdsrelaterede skader eller sygdomme blev gennemgået. 
Kvittering udfyldes inden udbetaling. Stadig skattepligtig, hvis det 
er udgifter til fitnesscenter og lignende. Beløbsramme uforandret. 
Fremtidig ordning blev godkendt og træder i kraft pr. 18.06.2019. 

06 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Referat er rundsendt.  
Klimaanlæg i lokale D, Svirrebom efterset, filter skiftes. 
Opsætning af klimaanlæg kontrolleres af håndværkere. 
Ekstra service indkøbes og placeres i køkken kælder, så alle kan 
komme til det. Pris ca. 3500 kr. 
Algebehandling: Pletbehandling hvor nødvendigt. 
Ydunslund 5. Der søges byggetilladelse og udkørselstilladelse til ny 
carport. Opstart efter sommerferien forventes. 
Afventer indflytningssyn. Ønsker behandles i bygningsudvalget. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Ikke haft møde. Indsamler priser til kapellet. Overslag på 
renovering af klokkestabel Lemvig indhentes. 
Ekstra provstesyn på klokkestabel ønskes. 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde. 
Program rundsendes. Næste møde er den 22. august kl. 19.00. 

    Diakoniudvalg Ikke haft møde. Næste møde 17. sept. kl. 14.30.  

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde. Brochurer fra folkekirken udleveret: Folkekirkens 
liturgi, Gudstjeneste; dåb/ nadver kort fortalt udleveret.  
Evalueres i gudstjenesteudvalget.  
Ønske fremsat om mulighed for at bruge ”Gudstjenestens Bønner I 
med kollekter” af bl.a. Elof Vestergård og Kirsten Jørgensen. Dette 
blev godkendt i en prøveperiode. Offentliggøres i en fokus i 
KirkeNyt i uge 27 gælder både i Heldum og Lemvig kirker.  

    Informationsudvalg Ikke haft møde. Information om artikelændring: Lisbeth Filtenborg 
har skrevet artikel i KirkeNyt om tilflytningen. I uge 27 laves artikel 
om ungdomskoret. 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde.  

    Kirkenetværk for børn/ unge Holder møde i september 

    Dyrskue 2019 Godt besøgt dyrskue arrangeret. af provstiet. Hoppeborg savnet. 
Evt. mere synlig placering. Godt samarbejde med andre sogne også 
omkring bemanding af standen.  
Fin samling af salmebøger. Referat på vej. 

07  Kontaktperson/Formand         Ferieplaner lavet for ansatte ved Lemvig Kirke og Kirkehus.  
I sommerferieperioden holder kirkekontoret lukket tordage 15-17 og 
kirkegårdskontoret holder lukket uge 29. Godkendt.  

08  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Folder om konfirmandindskrivning afleveres på Christinelystskolen. 
Elektronisk tilmelding til konfirmandforberedelse er mulig. 
Fokus om konfirmandtilmelding sættes i KirkeNYT nu og senere i 
august. Indskrivningsmøder afholdes som vanligt samt 
opstartsgudstjeneste og forældremøde bagefter. Nadversæt fundet. 
Dette er i fin stand og bibeholdes. Der indkøbes ikke nyt sæt. 
Gammel. messehagel fra Heldum opbevares indtil videre i kælderen 
i Svirrebom. Præsterne i Lemvig og Struer provsti har deltaget i 
Teologiens døgn. Godt program.  
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09 Eventuelt              Den 7. september 2019 afholdes Stiftsmenighedsstævne i Viborg.  
Starter med gudstjeneste i Viborg Domkirke med bl.a. kreering af 
Birgitte Krøyer som provst i Struer provsti.  
Når indbydelse fremkommer, udsendes denne.  
Muligheder for fælleskørsel aftales senere. 
Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 27. august 2019. 
God sommerferie. 

Afslutning v. Kaj Gøtzsche 
 


