
Lemvig, d. 21. april 2020/kg 

Side 1 

LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
Regnskabsmøde 

 
Uden offentlig adgang (corona-regler) 

 

                      Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 19.00  -  Industrivej 51, Lemvig                     Blad 43 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00  Formalia Afbud fra Hilda Bødker Rønn; Ole Bro deltog på Skype.  

2. stedfortrædere indkaldt. Referent deltog via Skype. 

Mødet er afholdt på Industrivej 51, Lemvig på afstand i 2 

forskellige lokaler – uden offentlig adgang med højtalere, 

mikrofoner m.m. mellem de 2 lokaler. Max 10 pr. lokale.  -  2 m. 

afstand. Gældende sundhedsregler er overholdt. Orientering om 

retningslinjer fra Kirkeministeriet ang. mødeafholdelse i 

Coronatider. 

01  Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

02  Godkendelse af principper for  
      regulering af MOMS for 2019  
        (Opdateret bilag vedhæftet)       

Udleveret principper for regulering af MOMS for 2019 blev 

gennemgået og godkendt.  

Samlet Momsrefusion for 2019: 31.036,51 kr.  

03  Gennemgang og godkendelse  
      af regnskabet for 2019. 
      - herunder forklaringer og    
       disponering af de frie midler  
        (Regnskabet vedhæftet)     
 

Kommentarer til regnskab 2019 gennemgået på formålsniveau. 

Forklaringer og resultatdisponering blev gennemgået herunder 

fordeling af de frie midler. Dette blev godkendt. De samlede frie 

midler udgør pr. 31.12.2019 311.340,63 kr. 

Ved kapelrenoveringen forventes at blive et merforbrug på ca. 

85.000 kr. primært pga. udgifter til nye og større radiatorer. 

Der mangler stadig nogle regninger ang. kapelrenoveringen fra 

håndværkerne.  

Der er afsat 20.000 kr. til annoncering af ny præst i 2020. 

Harald Schrøder informerede om, at dette beløb kan blive større. 

Likviditet stillet til rådighed er nu på nul.  

Bilag ang. faste ejendomme gennemgået.  

Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau gennemgået. 

Bilag ang. skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler 

gennemgået gældende for 10 ansatte, der har ferie med løn. 

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 41513217, 

Regnskab 2019, Afleveret d. 16-04-2020 kl. 13:51 blev godkendt af 

menighedsrådet d. 21.04.2020 kl. 19.44.   

04. Gennemgang og godkendelse  
      af kvartalsrapport 1. kvartal  
      2020       (Vedhæftet) 

Kvartalsrapport fra 1. kvartal 2020 blev gennemgået og godkendt. 

Sendes til provstiet. 

05  Eventuelt Intet. 

 

 

 

 

 

 

 


