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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 39 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Bodil Kristensen, stedfortræder Gudmund Kjærgaard indkaldt, 

men han har meldt afbud. 
01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 22. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. 

02 Indgået post/nyheder  Kirkeministeriet 
• Nyt uddannelsescirkulære og nyt tilsynscirkulære. Ændring i 

forhold til sognemedhjælperansættelse – krav om 5 ugers 
uddannelse. Lisbeth Filtenborg har tilsynspligten over for 
sognemedhjælperen. Planlægning af arbejdsopgaver for 
sognemedhjælper ligger hos menighedsrådet. 

Viborg Stift 
• Nyhedsbrev fra juridisk afdeling. 

Vejledning om brandsikkerhed udarbejdet. Tro- og love 
erklæring til ændringer på kirkegården fx af urneplacering.  

• Nye frekvenser for FM-anlæg og trådløse teleslyngeanlæg. 3. 
april 2020 kan 700 MHz-frekvensbåndet ikke længere benyttes. 
Det er undersøgt, at dette ikke vil få konsekvenser i Kirkehuset, 
og det undersøges ligeledes for Lemvig Kirke, Lemvig Kapel og 
Heldum Kirke.  

Lemvig Provsti 
• Orientering om, at Provstiudvalget godkender regnskab 2018 i 

henhold til revisors bemærkninger.  
Vi har taget dette til efterretning. 

Forsikringsenheden 
•  Nyhedsbrev. Ansvarsforsikring for motoriserede køretøjer 

afventer fortsat endelig udmelding fra Transport- og 
Boligministeriet vedr. fortolkning.  
Vi afventer svar fra Forsikringsenheden.  

Folkekirkens It 
• Digitaliseringskonference. Plan for arbejdet frem i tiden med 

fokusområderne: Service, Samarbejde, Synlighed, Sikkerhed. 
03 Siden sidst 
 
 

Allehelgens andagt afholdt med fin deltagelse af voksenkoret.  
Aflysning af stiftsarrangement med kirkevandring. 
Minikonfirmandundervisning er i gang i øjeblikket med afslutning i 
weekenden med gudstjeneste 1. søndag i advent. 
Fredagsfamilie for unge familier er et godt nyt tiltag og fint 
arrangement med flot opbakning.  

04  Behandling og beslutning   
vedr. ansøgninger fra Børne- 
og Ungdomsorganisationerne.    
(Bilag vedlagt)            
 

Modtaget 5 ansøgninger fra:  De Grønne pigespejdere; KFUM & 
KFUK; FDF; KFUM spejderne; Lemvig Indre Mission; Det blev 
besluttet at tildele et beløb på 5000 kr. til hver ansøger. 
Lokalforeningerne er med i samarbejde om bl.a. omkring 
spisefællesskab, og laver frivilligt børne- og ungdomsarbejde i vore 
sogne. 
Det blev besluttet, at bevillige 600 kr. til Puls projekt ulandshjælp til 
selvhjælp. Dette i forbindelse med besøg i ”kirkens Dagligstue”  
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05  Behandling og beslutning 
vedr. ansøgning fra Lemvig 
Velgørenhedsselskab.  

Der blev bevilliget 5000 kr. til Lemvig Velgørenhedsselskab fra 
menighedsplejekontoen. 

06  Afskrivning af tab på 
debitorer  2019 

Det blev besluttet at afskrive een debitor på 920,61 kr. i regnskabet 
2019. Fakturaen er fra december 2018.  
Det vurderes at øvrige udeståender bliver indbetalt.  

07 Orientering og beslutning 
om takster for ydelser i 2019 
på Lemvig og Heldum 
kirkegårde 
 (bilag vedlagt) 

Orientering om vejledende takster. Regninger for brug af kapel af 
valgmenigheden, sendes videre til valgmenigheden.  
Kostprisberegning er udarbejdet for de forskellige 
grandækningsformer. Mangler pt. kun at dække 10 gravsteder. 
Indtægt for 2019 kommer op på ca. 152.000 kr. til arbejdsløn og gran. 
Næste år laves en grundigere kostprisberegning. 
Det blev godkendt, at takstbladet og lokal prisliste 2020 følges. 

08  Beslutning om deltagelse i 
Vejkirker 2020 

Pris 2000 kr. pr. kirke. Vejkirkebrochuren er primært udgivet til 
turister. Det blev besluttet at fortsætte med Heldum Kirke som vejkirke. 

09  Mødedatoer 2019  
     (bilag vedlagt)     

Oversigt over mødedatoer udleveret. Disse blev godkendt. 

10 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Nyt affaldssystem gælder kun for vore to lejerne.  
Næsten færdig med renoveringen på Ydunslund 5. 
Ny aftale om forbrugsafgifter udarbejdes. 
Revisor har været her og gennemgik bl.a. indhentede tilbud. 
Projekt i kirken vedr. projektor afventer svar fra målefirma. 
Tages op i Bygningsudvalget.      

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Forsikringen dækker tyveriet af stole fra Heldum kirke. men med 
selvrisiko på 15.000 kr. Det blev besluttet, at det foreløbigt løses 
internt med lån af 4-6 stole fra Lemvig Kirke.   
Evt. indkøbes i december roterende kost til Avant. 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde. 

    Diakoniudvalg Besøgsvenneaften bliver den 12. marts 2020 kl. 18. hvor forstander på 
Lomborg idrætsefterskole fortæller om ”skidtfisk og godtfolk”. 

    Gudstjenesteudvalg Næste møde  er den 16. januar 2020.  
Offentlig aften om liturgi: Tirsdag den 31. marts kl. 19.00 til 21.30. 

    Informationsudvalg Møde afholdt og referat udsendt. Rettelse. Artikler fremsendes onsdag.  

    Sognemedhjælperudvalg Ikke været møde. 

    Organistudvalg Ikke været møde. 

    Kirkenetværk for børn/unge Ikke været møde. 

11  Kontaktperson/Formand         Kirkekontoret bemandes mandag d. 23. dec.  fra kl. 09.30-12.30, lukket 
24.dec.; 25.dec; 26. dec. åben fredag den 27, åben mandag den 30. 
dec. kl. 09.30-12.30. lukket den 31. dec. og 1. januar.  
Åbningstider på Kirkegårdskontoret aftales med Anders Clausen. 
Arbejdsmiljømøde afholdt med medarbejdere og præster.  
APV skemaer gennemgået. Drøftelse bl.a. af god ledelse og synlighed;  
præsters roller; respekt for faglighed og forskellighed.  
4 gartneriarbejdere hjemsendes på fredag. Får julegaver fredag og der 
holdes julefrokost på kirkegården. Opstart efter nærmere aftale.  
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12  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Aftalt at DR Kirke laves i Lemvig Kirke. Optagelse den 21. og 22 
februar. Lisbeth Filtenborg har to gudstjenester, Kim Eriksen én 
gudstjeneste, Ivar Brændgaard én gudstjeneste alle af en varighed på 
max. 43 min. Koret udvides. 
Menighedsmøde afholdes den 12. maj kl. 19.00 i forbindelse med 
orienteringsmøde til menighedsrådsvalget.      
Rettelse til Indsamlingslisten: Påskedag indsamles til KFUM/KFUK i 
Heldum. Søndagssamvær den 22. marts.2020. Frokost + koncert i 
kirken kl. 13.00. Pris 75 kr. for frokost og koncert.  
Uden frokostbillet tages entré: 50 kr. for koncerten.  

13 Valg for det kommende år af 
        a. formand 
         b. næstformand 
         c. kirkeværge 
         d. kasserer 
         e. kontaktperson 
         f. bygningskyndig 
         g. underskriftsberettiget 

Formand Kaj Gøtzsche. 
Næstformand Harald Schrøder 
Kirkeværge: Peter Breinholt 
Kasserer: Kristen Vahr Sørensen 
Kontaktperson: Kaj Gøtzsche 
Bygningskyndig: Tom Lysgaard-Madsen spørges 
Underskriftsberettiget: Fotmand ogHarald Schrøder 
 

14 Eventuelt    
           

Kapelrenovering er under forberedelse. 
Lastbil på kirkegården kan ikke undværes og er lige nysynet. 
Handlinger ved renovering af kapellet løses i Heldum/Lemvig kirker. 
Afventer renovering af Nørlem Kirke. 
Drøftelse af deltagelse i arrangementer for ansatte og 
menighedsrådsmedlemmer samt priser for arrangementer sættes på 
som punkt på et menighedsrådsmøde.  

LUKKET møde   

00 Formalia Afbud: Bodil Kristensen. 
Medarbejderrepræsentant og kordegn deltog ikke i dette møde 

01 Godkendelse af flytning af urne.  
       (Bilag følger)    

Godkendt 

02 Personaleforhold Orientering 

03 Eventuelt Intet 

Afslutning v. Hanne Breinholt 
 


