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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

                Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19.00 Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                    Blad 46 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Hilda Bødker Rønn  

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 26. maj 2020. 
     Godkendelse af dagsorden    

Protokol fra møde 26. maj 2020 blev godkendt og underskrevet. 

Dagsordenen blev godkendt. 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet 
• Retningslinjer COVID-19 er opdateret. Forsamlingsforbuddet 

er ændret fra 10 til 50. Må mødes udendørs nu. 500 personer 

til f.eks. udendørsgudstjeneste. 

Arealkrav ændret til 2 meter. Afstandskrav på 1 meter og 2 

meters afstand gælder stadig. 

Lemvig Provsti 
• Turistbrochure er udkommet med sommeroversigten Kirken i 

sommerlandet. 

03 Siden sidst 
 

Kirkekaffe er startet op. Næste gang er 28. juni. Syddør i kirken er 

åben, da der nu må være 164 deltagere i Lemvig Kirke. 

Der deltog ikke så mange i Pinsegudstjenesterne. 

Konfirmationer er udsat og fordelt på flere dage. Sidste gang i 

september. God modtagelse fra konfirmandforældrene.  

04 Orienteringsmøde om valg  
     2020  -  aftalt til 30. juni 2020 
      planlægning af menigheds- og  
      orienteringsmødet 

Orienteringsmøde d. 30. juni kl. 19.00:  

Dagsorden udleveret og gennemgået. Der må være 52 personer og 

lidt flere, hvis alle sidder med ansigtet samme vej og forgangen må 

tages i brug.  

Sognebåndsløsere har stemmeret og opstillingsret i et andet sogn, 

end det, man bor i. Hvis man ønsker at løse sognebånd til en bestemt 

præst så skal man melde sig til den præst, man ønsker at have 

sognebånd til. Dette præciceres i KirkeNyt. 

Dagsorden til opstillingsmøde: 

Pkt. 1. Velkomst ved Kaj Gøtzsche 

Pkt. 2. Dirigent - Lisbeth Filtenborg foreslås. 

Pkt. 3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode ved 

Kaj Gøtzsche 

Pkt. 4. Arbejdsåret i billeder – Kirsten Vindum har lavet oplæg. 

Pkt. 5. Regnskab ved Kristen Sørensen 

Pkt. 6. Visioner – oplæg. Forslag: Debatoplæg: Synlighed og 

samarbejde i lokalsamfundet. Præste - stillingsopslag  - visioner. 

Pkt. 7. vedr. Menighedsrådsvalget ved Harald Schrøder. 

Pkt. 8. Kandidater: 10 fra Lemvig og 2 fra Heldum sogn. 

Pkt. 9. Foreløbig overblik over mulige kandidater. 

05  Genautorisering af  
      menighedsrådsbrugere. 
      - adgang til IT-systemer på DAPen 

Vedr. ganautorisering af adgang til It-systemer herunder Fløs, DAP, 

Gias. Eksisterende aftaler fortsætter. 

06 Gennemgang og  
     godkendelse af budget 2021. 
      1.  Gennemgang og beslutning af  
           bilag 6 (ønsker) 

Budget 2021: Foreløbig udmelding er brugt som grundlag. 

Målsætninger, ønsker og merudgifter gennemgået. Herunder også 

merudgifter til budget 2022 og 2023. 

Kalkning kan blive lidt dyrere fremadrettet. 2 tilbud indhentes. 
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      2.  Gennemgang og     
           godkendelse af driftsbudget. 
      3.  Godkendelse af det samlede  
           budget 2021 

Det samlede driftsbudget 2021 blev gennemgået og godkendt. 

Budget 2021 med stempel Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd 

CVR-nr 41513217, Budget 2021 , afleveret 16-06-2020 20:12. 

blev gennemgået, behandlet og godkendt. 

Behandlingen af dette punkt blev afsluttet kl. 20.14. 

07  Studietur 2020 Det blev besluttet, at der foreløbig ingen studietur bliver planlagt i 

2020. 

08  Kunstudvalg 
a. Status 

b. Medlemmer af udvalget. 

Tak for indsatsen til Margrethe Hvas og Birgit Mogensen.  

Medlemmer er nu Henriette Nørkjær, Kim Eriksen og Lisbeth 

Filtenborg (Formand). Udvalget må gerne finde nye medlemmer.  

Udstiller til efteråret og forår 2021er planlagt. 

Frivillige i Kunstudvalget inviteres fremadrettet til frivillighedsfest. 

09 NYT FRA UDVALGENE  

  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
     Lemvig kirke, Kirkehuset og  
     præsteboligerne. 

Ydunslund 5: Vaskerum etableret, lys sat op udenfor. 
Her i sommer fældes træer i haven og der ryddes op 
Kælder spartles, præstefamilie maler selv. 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
     Heldum Kirke og kirkegård og  
     Lemvig kirkegård 

Ikke haft møde 

    Aktivitetsudvalg  Ikke haft møde 

    Diakoniudvalg Vågekoner samles til møde inden sommerferien. 

Besøgsvenner starter op lige så stille. 

Optagelse af gudstjenesten og CD udbringning holder en pause, da 

der ikke er behov for det pt. 

    Gudstjenesteudvalg Ikke haft møde. Menighedsmøde om gudstjeneste og liturgi afholdes 

efter sommerferien. 

    Informationsudvalg Ikke haft møde. Indkaldes snart. 

    Sommeraktiviteter 2020 
    - herunder ønske om kirkeværter. 

Skema er udsendt. Sommerrul i Lemvig Kirke med 32 arrangementer 

i sommerferieperioden. Kirkeværter søges bl.a. til hjælp ved besøg i 

kirketårn, fortællinger, kirkecafé, sommersang, orgelspil, tilmelding 

til Kaj Gøtzsche.  

    Sognemedhjælperudvalg Ikke haft møde 

    Organistudvalg Ikke haft møde 

    Valgudvalg Ikke haft møde 

10  Kontaktperson/Formand        Sommerferieplan udarbejdet. 

11  Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Konfirmationer på vej. 

12 Eventuelt           Gaveregulativ drøftet. 

Afslutning ved Kaj Gøtzsche 
 


