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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 17. december 2019 kl. 19.45  - i KIRKEHUSET, Lemvig                    Blad 40 

Efter juleandagten i Kirken 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Ingen afbud  

01 Godkendelse af protokol 
     Godkendelse af dagsorden 

Protokol fra møde 26. november 2019 blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. 

02 Indgået post/nyheder  Lemvig Provsti 
• Aftale med Lisbeth Filtenborg om forbrugsafgifter er godkendt. 
• Ansøgning om opstart af vedligeholdelsesopgaver på Lemvig 

Kapel er godkendt og videresendt til Viborg Stift. Tidsplan 
udarbejdet af Tom Lysgaard-Madsen blev omdelt. 
All Round Musik Struer samt AV Center i Aalborg afgiver 
tilbud på lyd inden den 10. januar. Håndværkermøde forventes 
afholdt den 28. januar. Opstart i begyndelsen af. februar 2020. 
Kapellet lukkes i ca. 5-6 uger. Lemvig og Heldum kirke kan 
benyttes i perioden. 

Sekretariat for Personale og udvikling 

• Planlagte datoer 2020: 
29. januar: Temamøde i Struer kl. 19.00 vedr. ny ferielov – alle 
interesserede er velkomne 
13. januar: Erfa møde – kontaktpersoner 
1. juni: Erfa møde – kirkeværger kl. 19-21. Opstart 
23. marts: Erfa møde – kasserer kl. 19. Opstart 
Undersøgt behovet for organistvikarer.  
Distriksforeningen af Menighedsråd 

• Indkaldelse til generalforsamling og forårsmøde den 24. 
februar kl. 18.30 i Biohuset, Lemvig. Derefter ses filmen ”Unge 
Astrid”. Aftenen er gratis, og der er ingen tilmelding.  
Sendes rundt til alle vore ansatte. Alle opfordres til at deltage. 
Til orientering kommer en temaaften om valg 2020. 

03 Siden sidst 
 
 

Møde afholdt i Forum for Kirke og unge. Referat kommer. 
Afholdt minikonfirmand forløb dog med et skuffende antal deltagere. 
Programmet er godt tilrettelagt.  
Julekoncerter i både Heldum og Lemvig Kirker afholdt.  
Fine koncerter med stor deltagelse. 
De ni læsninger i Lemvig Kirke var et fint arrangement. 

04  Beslutning om til hvilke(t) 
formål indtægterne i vore 2 
lysglober skal bruges til. 

Det blev vedtaget, at indtægterne fra lysgloberne går til Mission Afrika 
til et projekt i Cameroun. Dette gældende for 2020. 

05 Deltagelse i Folkekirkens 
Nødhjælpsindsamling08.03.20 

Det blev vedtaget, at vi deltager. Kirsten Vindum spørges, om hun vil 
være indsatsleder. Lilly Balleby hjælper. 

06  Ansøgning fra 
”Samarbejdet omkring 4 
studiekredse” om 
underskudsgaranti m.m. 

Ansøgning om underskudsgaranti på 2.500 kr. til Studiekreds om 
Astrid Lindgrens Liv og forfatterskab godkendt. Et samarbejde mellem 
Folkeuniversitetet i Lemvig Kommune, Lemvig provsti samt Lemvig-  
Heldum menighedsråd. 
Egenbetaling på 50 kr. for mad. Iben Tolstrup laver maden.  
Kaffe, chokolader, frugt laves her i huset. Aftales i god tid.  
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07 Orientering og 
godkendelse af erklæring om 
ejendomsberigtigelse 
(Bilag vedlagt) 

Erklæring om ejendomsberigtigelse modtaget fra Landinspektørfirmaet 
LE34, Lemvig, om ændring af ejendommenes afgrænsning med påvist 
nye skel vedr. Matr. Nr. 77 og matr. Nr. 14q Lemvig Markjorder 
godkendt. Udgiftsneutralt for os. 
Provsti og Stift skal godkende inden underskrivning. 
Berigtigelsen blev godkendt 

08 Henvendelse fra 
Frivillighedscenter, Lemvig 
   a) Samarbejde omkring Open    
       Night 2020 
   b) Medlemskab 2020 

Samarbejde omkring Open Night 1. maj 2020 godkendt. 
Fælles annoncering. Et fællesudvalg nedsættes  
Godkendt, at vi bliver medlem af Frivillighedscenter, Lemvig pr. 1. 
januar 2020. 
 
  

09 Orientering om økonomi  
     2019 

Løn dec. ikke kørt endnu. Mangler nogle regninger endnu for ca. 3-
400.000 kr. Kirkegården har et ønske om at købe brosten samt kost til 
multimaskine til ca. 60.000 kr. købes i 2019, hvis der er penge til det, 
og hvis vi kan få den til en god pris. Begge dele godkendt.  
Årsregnskab for 2019 gennemgåes grundigt på februar-mødet. 

10 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Kælder er lavet færdig på Ydunslund 5.  
Udvalgsmøde planlægges til januar 2020. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Nye følere til kølemaskine i kapellet er opsat. 
Møde afholdes vedr. opdatering af Kirkegårdskort d. 8. januar kl. 17 i 
Bøvling. Vi deltager.. 

    Aktivitetsudvalg Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg p.t. er 39 tilmeldt Jul i Fællesskab. Mangler stadig et par frivillige. 
  

    Gudstjenesteudvalg Møde aftalt til d. 16. januar 2020. Oplæg til liturgi den 31. marts 2020. 
Oplæg til kommende menighedsrådsmøde forberedes 

    Informationsudvalg Ikke haft møde 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde  Møde planlægges til januar. 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Kirkenetværk for børn/unge Ikke haft møde 

11  Kontaktperson/Formand         Gerne hjælp til at flytte stole efter den sidste gudstjeneste d. 24. 
december ca. kl. 16.30.  

12  Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Bestyrelsesarbejde begyndt for Lisbeth Filtenborg i Bache Lauridsen 
Fonden og Lemvig Velgørenhedsselskab. Tak til kontoret med 
udsendelse af breve til julehjælp. Uddeling til ca. 153 sker fredag d. 
20. dec. i LGF huset kl. 10.00-11.30. Samarbejde med Røde Kors. 

13 Eventuelt            Glædelig jul og godt nytår til alle. 

Afslutning v. Hilda Bødker Rønn  
 


