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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 38 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Ole Bro 

Velkommen til Bodil Kristensen. Bodil Kristensen indgår i de udvalg 
hvor Christoffer Mortensen har siddet. 

01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 24. september 2019 blev godkendt og underskrevet.  
Punkter til drøftelse blev godkendt. 
Rækkefølgen for punkterne blev ændret. 

02 Indgået post  Kirkeministeriet 
• Orienteret om information om menighedsrådsvalg 2020 

Lemvig Provsti 

• Modtaget nyt lønblad pr. 1. oktober 2019, reguleret +0,8 %. 
• Takstblad for 2020 på kirkegården modtaget gældende fra 

01.01.2020. Ny lokal prisliste udarbejdes. 
• Mødedatoer for Provstiudvalg 2020 er vedtaget, og kan ses på 

provstiets hjemmeside. 
• Møde med revisor den 22. januar 2020 kl. 19.00 i Bøvling  

03 Siden sidst 
 
 

Konfirmandlejr. God og sjov lejr. Pænt vejr. Fin andagt med fakler.  
Konfirmander har været på besøg hos kirkeværter.  
Dette var en positiv oplevelse for alle. 
Kulturnat var en god oplevelse med stor deltagelse. Til tårnet skal der 
være en hjælper. Dejligt vejr. God fremvisning af orgel. 

04  Gennemgang og godken-   
      delse af kvartalsrapport  
      for 3. kvartal 2019. 
       (Bilag vedhæftet) 

 

Kvartalsrapport 01.01.2019 – 30.09.2019 blev gennemgået herunder 
supplerende bemærkninger. Ansøgning godkendt i provstiet om 
overførsel af ”værdipapirer for gravstedskapital (før 1987)” til driften 
på kr. 28.352,62 til renovering af klokkestabel på Lemvig kirkegård og 
sikring af 5 bevaringsværdige sten. Kvartalsrapport blev godkendt. 

05  Gennemgang og  
      godkendelse af budget 2020 
         (Bilag vedhæftet) 

Budget 2020 gennemgået. Endelig udmelding vedr. Budget 2020 er: 
Driftsramme: 6.630.394 kr.    -     Anlægsramme:2.648.654 kr. 
Lemvig-Heldum kirkekasse er bevilget 1.324.327 kr. til indbetaling af 
ekstra afdrag på stiftsmiddellån i 2020. Til gengæld vil lånene være 
afdragsfrie i 2021. Dette giver mulighed for en øget likviditet i 2020 
Omlægninger af udgifter til Folkekirkens IT pr. 1.1.2020 er ikke 
indregnet i budget 2020. Årsbudget Lemvig-Heldum Sognes 
Menighedsråd, CVR-nr. 41513217, Budget 2020, Endelig budget 
afleveret d. 17-10-2019 12:38 blev godkendt. 

06   Indsamlinger i kirkeåret  
       2020       
      Orientering, drøftelse og  
      beslutning 
      om indsamlinger i vore kirker.  
      (Forslag vedhæftet)  

 

Den forslåede indsamlingsliste blev gennemgået.  
I en måneds tid nævnes i meddelelsesbøgerne, at venstre 
indsamlingsbøsse ved midtergang i Lemvig kirke bruges til indsamling 
til venskabsmenighed og den højre til den pågældende søndags 
indsamling. Tydeligere skiltning om dette laves. 
Forskellige mindre tilføjelser blev besluttet. 
Opdateret liste udsendes og lægges på hjemmesiden. 

07 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Svirrebom: Udvendige hængsler undersøges. 
Reparatør tilkaldt til fejl ved hoveddør, Torvet 10. Krav om lovpligtig 
eftersyn 1 gang om året. Servicekontrakt på eftersyn af ny hoveddør er 
lavet. Pris. 750 kr. excl. moms pr. år.   
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Maler bestilt til Ydunslund 5. Mangler kun de sidste el-installationer, 
gulvtæppe samt fodlister. Flot beplantet foran.   
I Lemvig kirke er der aftalt besøg fra lydfirma ang. målinger på 
projektoren i kirken. Udenomsarealer ved Svirrebom drøftet. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Kapelrenovering i gang. Arkitekt Tom Lysgaard-Madsen arbejder videre 
med tidsplan februar-marts med små delprojekter. Praktiske 
beslutninger tages af nuværende udvalg: Anders Clausen, Ole Bro, Kaj 
Gøtzsche, Tom Lysgaard-Madsen. 2 tilbud indhentes på lydanlæg. 
Indbrudsforsøg i Heldum på graverbygning. Ca. 4.600 kr. til nyt vindue. 
Tyveri af 5 designerstole er meldt til forsikringsenheden. Selvrisiko på 2 
x 15.000 kr. Altertavle i Heldum: Pris for konservator-specialist 
undersøges ved stiftet.  

    Aktivitetsudvalg Søndagssamvær. d. 22. marts: Forslag til prædiken ved Martin Bonde 
Eriksen med offentlig koncert med Jonny Cash numre bagefter.Vedtaget. 

    Diakoniudvalg Har været afholdt møde i aflastnings- og vågetjenesten.  
Jul i Fællesskab. Gerne flere frivillige.  

    Gudstjenesteudvalg Referat er rundsendt. Indstilling til dåbslys sættes på som punkt til et 
kommende menighedsrådsmøde. Dette efter nærmere aftale. 

    Informationsudvalg Næste møde 7. november. 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke været møde 

    Organistudvalg Ikke været møde 

    Kirkenetværk for børn/unge Ikke været møde 

08  Kontaktperson/Formand        Færdig med Mus-samtaler med ansatte v. Lemvig kirke og kirkehus. 
Fælles arbejdsmiljømøde afholdes den 30 okt. 2019.  
Begge præster deltager. 

09  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Program for kirkevandring i Lemvig den 9. november 2019 udleveret. 
Tilmelding senest d. 1. november. 

10 Eventuelt    
           

Henvendelse modtaget fra Kirke.dk. om abonnement. 
Menighedsrådsmødet i december starter med juleandagt kl. 19.00 i 
kirken. Datoer for næste års menighedsrådsmøder udarbejdes som nu.  

LUKKET møde   

00 Formalia Afbud: Ole Bro. Anders Clausen deltog i drøftelserne på pkt.1. 
Medarbejderrepræsentant Jørgen Nygård og kordegn Jette Stokholm 
deltog ikke i pkt. 2 og 3. 

01 Behandling af klage vedr.   
    område ØST. gravsted i græs 

Drøftet. 

02 Personaleforhold Der blev orienteret og forslag blev godkendt. 

03 Eventuelt Valg 2020 – drøftes på et senere tidspunkt 

Afslutning v. Lisbeth Filtenborg 
 


