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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.00 Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                    Blad 45 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia 
 

Afbud: Ole Bro; Kristen Vahr Sørensen 
 

01 Godkendelse af protokol fra 
     tidligere møder 
     Godkendelse af dagsorden    

Protokol fra møde den 25. februar og den 21. april 2020 blev godkendt 
og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Nye ferievejledninger modtaget. Nuværende ferieår gælder fra  

1. maj til 1. september. Herefter gælder samtidighedsferie 
gældende fra 1. sept. 2020, hvor optjent ferie kan afvikles 
løbende. 

• Budgetvejledning til 2021 modtaget. 
• Forsikringsbidrag 2021 modtaget. Reduceret beløb på 15-18%. 

Lemvig Provsti 
• Skema om Folkekirkens lokale tiltag omkring klima- og 

energitiltag 2011/2020 er besvaret.. I Lemvig-Heldum sogne er 
der over årene lavet en del klima- og energimæssige tiltag i 
forbindelse med renoveringer baseret på sund fornuft. Det 
gælder bl.a. nyt tag på Lemvig Kirke, isolering af kupler i 
kirkerummet, gulvvarme, automatiske døre; nyt oliefyr i 
Heldum kirke; i Kirkehuset er der etableret genvækstanlæg, 
gulvvarme; i 2020 nye radiatorer i kapellet. 

• Grøn kirke. God ide at bruge punkterne herfra til inspiration. 
• Information fra Juridisk afdeling/Ålborg-Århus-Viborg Stift om 

nyansættelser. 
03 Siden sidst, om alt muligt…. 
     Menighedens liv og vækst set 
     med menighedsrådets øjne 

I Corona-tiden: Dejligt med andagter på nettet. Godt for sjælen stadig 
at kunne følge med i kirkelivet. Har været udfordrende, men også sjovt 
for præsterne at lave. Tak til Kirsten Vindum for redigering og tak til 
Torben Fredbo-Nielsen for at filme. 
Dejligt med nyhedsbreve. God løbende orientering. 
Mere struktur på nyhedsinformationerne kunne have været ønskeligt. 
Kun få henvendelser til præsterne ang. sjælesorg.  
Fornemmelsen er, at danskerne har taget sig af hinanden.  
I de to sogne har der været få begravelser/bisættelser i perioden. 
For nogle har det været stressende, når ingenting er, som det plejer. 
Bekymrede konfirmandforældre. 
Svært at alt skulle lukkes ned, men godt at kirken er solidarisk med 
folket. Fælles morgensang har været positivt med mange salmer.  
Telefonnetværk god ide, men ikke med stor tilslutning. Afsluttes igen. 
Afventer de nye retningslinjer efter 8. juni, - hvis muligt afholdes 
besøgsvenneaften i juni, - evt. over 2 aftner. 
Kirkekaffe afventer indtil videre. Annonceres ikke. 
Åbning af kirkerne. Retningslinjerne blev godkendt af menighedsrådet.  
Evalueres løbende. Fint med nadver med maks.8 personer ad gangen i  
Lemvig og 5 i Heldum.   
Det går fint på kirkegården. Besøgende holder afstand. 
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04 Orienteringsmøde om valg  
     2020  - senest 21. august 
      Fastsættelse af dato         

Møde den 9. juni er udsat. Ny dato er vedtaget til 30. juni, hvis det er 
muligt. Alternativt 12. august afhængig af gældende retningslinjer. 
Valghandling den 15. september. 

05 Bygningssyn 2020      Bygningssyn 2020 aflyst.  
Menighedsrådet godkender, at det er forsvarligt 

06 Budget 2021 
     a. Foreløbig budget er modtaget.          
     b. Fremskrivninger 
     c. Fordeling 
     d. Budgetønsker til 2021.      
         Gennemgang og prioriteringer 
         (bilag fremsendes mandag aften) 

a. Foreløbig budget modtaget. Løn; kalkninger; AUB er medregnet. 
Ingen lønfremskrivninger.   

b. Der søges om ca. 100.000 kr. til lønstigninger. (= ca. 2 %) 
c. Fordeling justeres i forhold til tidligere regnskab m.m.. 
d. Budgetønsker til 2021 udleveret og gennemgået.  

Besluttes endeligt på juni mødet. 
Til Kirkegården ønskes El truck med rive, løvsækkesuger samt 
lastbil. – Evt afvente, at lastbilen kan gå gennem syn. 
Jordregulering i Heldum, Belægning på sti i Heldum og såning af 
græs (Helhedsplan) 
Ønske om budget til voksenkoret. 
Forslag: Provstikorleder laver børnekor på Christinelystskolen. 
Pris på scanner/fax/printer til Kirkekontoret undersøges. 
Præstebolig Ydunslund 5. Priser undersøges. 

07  Økonomisamtale med     
      provstiudvalget 2020 
    a. hvad skal vi lægge vægt på 
    b. Deltagere 

a. Ønsker og løn gennemgås.  
b.  Kaj Gøtzsche, Ole Bro, Lisbeth Filtenborg, Jette Stokholm 

deltager i Bøvling Sognegård den 27. maj 2020 kl. 17.00. 

08  Placering af likvide midler 
a. Hvordan 

b. Hvor 

Det blev besluttet, at fortsætte som hidtil med Vestjysk Bank, 
Handelsbanken og arv i Nordea Bank.  
Vi afdrager på lån i Stiftet, når der er plads til dette. 

09 NYT FRA UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ved grundlovsforhør ang. tyveri af lamper i Kirkehuset blev tiltalte 
dømt skyldig og skal betale 31.665 kr. samt procesrente. Den store 
lampe er fundet.  
Nuværende Kalkningsleverandør har frabedt sig fremtidig kalkning af 
Lemvig Kirke. Forsætter med kalkning af Heldum kirke og kapellet. 
Tilbudsniveau undersøges. Der kalkes fortsat hvert år. 
Ydunslund 5: Vaskemaskine flyttet.  
Nis Petersens Vej: Nye tagvinduer; stort vindue skiftet. Mangler at få 
malet. Afklares før indflytning. Hængsler lavet på Kirkehuset. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Nye kirkegårdskort  - der har været droneflyvning.  

    Kapel-renovering Mangler at få malet udvendige vinduer. Løbesod behandlet. 
Flot med lysekronerne.  

    Aktivitetsudvalg Kirkemarked i maj aflyst. 
Modtaget forespørgsel om kirken vil deltage i Open Night i Lemvig d. 
26. juni. Nye regler i juni for forsamlingsforbud afventes, inden 
beslutning tages. 
Kirken kan evt. holdes åben med andagt kl. 20. 
Sommerrul fra uge 28 i Lemvig Kirke.  

    Diakoniudvalg  Ikke haft møde 

    Gudstjenesteudvalg Der har ikke været afholdt menighedsmøde omkring gudstjenester.  
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    Informationsudvalg Møde udsat til senere. Der indkaldes til møde i juni 

    Sommeraktiviteter 2020 Udvalg mødes, når reglerne kendes. 

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Valgudvalg Ikke haft møde. Valgudvalgskursus aflyst.  

10  Kontaktperson/Formand        I forbindelse med Corona: Gør tingene i fællesskab, så retfærdigt som 
muligt. 

11  Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Konfirmationer afholdes lørdag d. 20. juni kl. 9 og kl. 11; søndag d. 
21. juni kl 10.30; lørdag d. 15. august kl. 9 og kl. 11 samt lørdag d. 19 
september kl  9 og 11. 
Fokus sættes i KirkeNyt.  
Bænkene reserveres til konfirmander og deres familier.  

12  Kommende møder Tirsdag den 9. juni kl. 16.30 kommer biskop og provst til 
orienteringsmøde omkring ansøgninger til ny præstestilling. 
Tirsdag den 16. juni kl. 19.00 ordinært menighedsrådsmøde. 

13 Eventuelt    
        

AA-Ringen siger tak for lån af lokaler i Kirkehuset og vil gerne benytte 
huset snarest igen. Tages op på evalueringsmøde. 

      Lukket møde 
01   Formalia Jette Stokholm og Jørgen Nygaard deltog ikke i dette møde. 

02   Personaleforhold Forslag blev godkendt. 

03. Orientering  1 Klagesag omkring fredningstid og obligatorisk vedligehold. 
2 Stillingsopslag. 

04   Eventuelt Intet. 

Afslutning ved Jens Chr. Christensen 
 


