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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

                      Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 36 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Jens Chr. Christensen; Christoffer Mortensen; Hilda Bødker 

Rønn. Stedfortræder Bodil Kristensen indkaldt og fremmødt. 
01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 18. juni 2019 blev godkendt og underskrevet. 
I.h.t forretningsordenen fortsætter beslutningsprotokol som nu. 
Dagsordenen blev godkendt. 
Ekstra punkt nr. 10A; Udpegning af formand til Ingrid og Elly 
Bache Lauridsens Legat. 
Dette blev godkendt som punkt på åbent møde. 

02 Kirkens liv og vækst 
     Emne: ”Det kommende arbejdsår” 
      Visioner og opgaver       
      Nye initiativer  - nye måder      
      Samarbejdsfacon 
      Forberedelse til valg i 2020   

Drøftet. 
 
Valgproceduren for menighedsrådsvalg 2020 blev oplyst.  
Orienteringsmøde 12. maj 2020 
Valgforsamlingsmøde 15. september 2020. 
 

03 Indgået post  Kirkeministeriet 
• Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud er udsat 

en måned. 
• Den regnskabsmæssige betydning af den nye ferielov. 

Beløbet må i 2019 regnskabet skrives som en oplysning. 
Folkekirkens IT 

• Åbning for sikker mailpost via e-boks med NemId. 
• Nye aftaler om datalinjer, telefoni m.m. fra Folkekirkens IT. 
• Menighedsrådet skal fremover selv betale for datalinjer til 

KM maskiner samt for fornyelse af alle maskiner.  
Viborg Stift 

• Ny skabelon til brug ved udarbejdelse af indsamlingslister 
2020. Kaj Gøtzsche laver udkast til oktober mødet. 

04 Siden sidst 
 
 
 

Nyt tiltag med vægtergudstjeneste var meget vellykket med 
efterfølgende samvær i kirkehuset. Gentages som afslutning på 
vægterrundvisningen 2020, og herudover vægterdeltagelse ved en 
højmesse.  
Konfirmandindskrivning. 2 eftermiddage afholdt, hvor 
tilmeldingsblanket kunne afleveres samt muligt at lave elektronisk 
tilmelding. Søndag den 1. september er der velkomstgudstjeneste for 
konfirmander samt møde med forældre bagefter.   
Harald Schrøder takker for gave i anledning af fødselsdag. 

05. Kvartalsrapport pr. 
     30.06.2019.  
     Gennemgang og godkendelse  
      (2 bilag vedlagt) 

Kvartalsrapport pr. 30.06.2019 gennemgået og godkendt. 

06. Orientering om budget 2020 
      a) Udmelding fra provstiet 
      b) Budgetsamråd - 4. september 
           (Bilag eftersendes) 

Rammebevilling fra provstiet gennemgået. 
Renoveringsprojekt på Lemvig Kirkegårdskapel er godkendt af 
provstiet. Godkendte ønsker på bilag 5. blev gennemgået.  
Budgetsamråd i Bøvling d. 4. september kl. 19.00. 
Kristen Vahr Sørensen; Kaj Gøtzsche; Jette Stokholm deltager. 
Endelig rammebevilling vedtages den 8. oktober 2020.  
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07  Orientering om forslag til  
     samarbejdsaftaler i provstiet. 
       (bilag eftersendes) 

Samarbejdsaftaler for 2020 gennemgået. 
Ny korleder: Pr. 1. august 2019 er Cathrine Støvring Preussler 
ansat som ny korleder i Lemvig Provsti som understøttende 
undervisning i skoletiden på 4 skoler i Lemvig provsti.  
Vi følger med i projektet. Digitale kirkegårdskort herunder fælles 
aftale om årlig abonnementspris. Samarbejde omkring fælles 
turistbrochure. Aktiviteter specielt for unge. Stand på dyrskue samt 
fælles annoncering ved valg til menighedsråd 2020. 
Alle fremlagte samarbejdsaftaler blev godkendt  

08  Godkendelse af opdatering af  
      regnskabsinstruks. 
      (2 bilag vedhæftet) 

Opdateret af regnskabsinstruks vedtaget gældende fra 1.1.2019 
godkendt.  
Samarbejder opdateret regnskabsinstruks godkendt. 

09  Godkendelse af genautorisa- 
      tion af rettigheder til personer  
      på Kirkenettet 

Genautorisation af rettigheder på Kirkenettet blev godkendt: 
Dataarkiv for regnskab, løn, KAS for kordegn og formand. 
Godkendt. 
Gias adgang for kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent, kordegn og 
formand uforandret. Godkendt. 

10  Forslag og beslutning om evt.  
      flytning af syvarmede lysestage 
      i Heldum Kirke. 

Alterstagerne i Heldum kirke stammer fra ca. år 1700.  
Den syvarmede lysestage stammer fra genforeningen i 1920.  
De 2 alterstager placeres længere fremme på alteret.  
Peter Breinholt undersøger mulighed for gennemgang af 
alterbillede ved konservator. 
Derefter tages stilling til placering af den syvarmede lysestage.    

10A Udpegning af formand til  
        ”Ingrid og Elly Bache  
         Lauridsens Legat”. 

Sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg udpeget som ny formand for 
legatet. 

11 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Bygninger pletvis behandlet mod alger efter behov. Sættes på igen 
til budget 2021. Carport på Ydunslund sættes op onsdag.  
Kælder og ting fra indflytningssyn næsten færdiglavet. 
Yderligere ønsker drøftes i bygningsudvalget.  

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Referat fra udvalgsmøde er rundsendt. 
Sikring af gravsten: De sten, der kan lægges ned, lægges ned. 
Liste over hvilke bevaringsværdige sten, der bør sikres, - heraf hvor 
mange der bør sikres nu, udarbejdes. 
Ekstra tilbud på sikring af gravsten indhentes.  
Samlet pris for renovering af klokkestabel udarbejdes.  
Skovkirkegården vedligeholdes jf. vedtægterne for området. 

    Aktivitetsudvalg Referat rundsendt. Forslag: Kaffebryggerlisten laves af en frivillig 
som tovholder. Kaj Gøtzsche undersøger.  

    Diakoniudvalg Ikke haft møde 

    Gudstjenesteudvalg  Næste møde er den 5.09.2019. Bodil Kristensen deltager. 

    Informationsudvalg Møde i november. 

    Sognemedhjælperudvalg 4. oktober begynder det nye tiltag med fredagsfamilie, hvor Kirsten 
Vindum er tovholder. Tilmelding nødvendig. 

    Organistudvalg Møde i september. 

    Kirkenetværk for børn/ unge Møde torsdag den 19. september. 



Lemvig, d.28.august 2019/kg-JST 
Side 3 

12  Kontaktperson/Formand         Intet  

13  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

 Lisbeth Filtenborg byder velkommen og laver auktion ved 
Høstgudstjenestefrokosten.   

14 Eventuelt              Fælleskørsel til Stiftsmenighedsrådsstævne i Viborg undersøges. 
Lydforhold i Lemvig og Heldum Kirker undersøges. 
Frivillighedsfest er den 6. september. 

Afslutning v. Peter Breinholt 
 


