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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 19.00 Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                       Blad 3 

 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Jette Stokholm, Ivan Graversen og Kristoffer Garne 

 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 15. december 2020. 
 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol blev godkendt og underskrevet 
 
 
Til pkt. 8 tilføjes beslutningspunkt e) 
       beslutning og godkendelse af to projekter. 
 
Formanden udtrykte at dette møde bl.a. afholdes for at sikre 
demokratiet i menighedsrådet, - og at vi kommer i gang med de 
fælles arbejdsopgaver. Dette alt sammen under de altid 
gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne. 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Viborg Stift:  
• Nyhedsbrev fra juridisk afdeling. 

Heri bl.a. orientering om flere nye vejledninger. 
Afdelingen har egen hjemmeside:  www.stiftsjura.dk              

Landsforeningen for Menighedsråd 
• Overenskomstforhandlinger OK21 

Orientering om at forhandlingerne er startet. 
Lemvig Provsti 

• Samarbejdsaftale omkring indefrysning af feriepenge. 
Orientering om den indgåede aftale. 

• Materiale fra revisor omkring årsregnskab 2020. 
Henvendelse fra Domprovsten 
     Det blev besluttet at støtte indsamling til portræt i anledning 
     af biskoppens 60 års fødselsdag med kr. 500,- 
Ansøgning om støtte fra Støtteforeningen for Danmarks 
Kirkelige Mediecenter. 
     Det blev besluttet at støtte det ansøgte projekt med kr. 1.000,- 

03 Siden sidst 
          a. Julens andagter 
           b. Jul i fællesskab 
           c. Regler efter 4. januar. 
           d. Gudstjenester fremadrettet 
           e. Aflysninger 
           f.  

 

a) Der var ca. 250 tilmeldte i tilmeldingssystemet  
Den 22. december blev 2 gudstjenester i Heldum aflyst 
Efterfølgende blev lokalt besluttet at afvikle øvrige 
planlagte gudstjenester i jule- nytårsperioden som korte 
andagter (max. 30 min. og uden sang) 

b) 33 personer deltog - fint og godt planlagt arrangement. 
c) Igen nye regler:  

min 7,5 kvm pr. person – afstand 2 m, Ingen fællessang. 
3 fra ungdomskoret synger hver gang 

d) Fra 24. januar og fremadrettet afvikles hver søndag i 
Lemvig kirke en ”Nadvergudstjeneste” kl. 16.00 

e) Øvrige aktiviteter aflyst til og med 9. februar. Nu frem til 
28. februar.  
Minikonfirmander -  babysalmesang - Ungdomskor  -  
voksenkor  og alt det andet aflyst/udsat 

f) Eventuel ændring af konfirmationsdatoer 2021 afgøres 
tidligst 1. april – og er afhængig af udviklingen inden da. 
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04 Ansøgning om køb/leje af  
     parkeringsplads ved Svirrebom 4 
 

Der blev orienteret om nogle af bevæggrundene til at Svirrebom 
blev købt i 2015. Det blev besluttet at besvare ansøgeren at det 
ikke er muligt at leje eller købe en parkeringsplads. 

05 NYT FRA UDVALGENE  
  

     Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.. 

Ny alarm er opsat i Lemvig kirke og i kirkehuset. 
Status på igangværende projekter i de to præsteboliger blev 
omtalt. Det er afklaret at der p.t. ingen aktuelle planer er for 
nyindretning af 1. salen. Udlejning af den ene lejlighed drøftes i 
udvalget. Udvalgsmøde forventes afholdt i februar. 

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård 

Ajourføring af kirkegårdskort er afleveret til GEO-partner  
Dato for udvalgsmøde blev fastlagt til torsdag 11. februar. kl. 
14.30 

     Gudstjenesteudvalg Intet 

     Aktivitetsudvalg Intet 

     Diakoniudvalg Intet 

     Kommunikationsudvalg Referat fra udvalgsmøde er rundsendt. Artikler ril februar og 
marts er gennemgået. Kristoffer Garne er valgt til formand. 

     Sognemedhjælperudvalg Intet 

     Organistudvalg Intet 

     Kirkenetværk for børn og unge Intet 

     Forum for Unge og Kirke Planlagt møde blev aflyst 

6  Kontaktperson/Formand     
 

Tak til alle ansatte for loyalitet, fleksibilitet og omstillingsklar 
indstilling i forbindelse med Covid-19 regler/vejledninger 
Vi finder ud af tingene i fællesskab 

7  Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Intet udover allerede drøftet 
  

8. Orientering og gennemgang af 
      foreløbig regnskab 2020 
      a) Vejledning om årsafslutning 2020 fra 
           Kirkeministeriet 
      b) Kontoplaner for 2021 
      c) kvartalsregnskab 4. kvartal 
      d. Budget-formål 2020 
      e) beslutning og godkendelse af to  
          projekter 
 
 
       

a) Vejledning er modtaget og er nogenlunde som tidligere 
b) Nye kontoplaner er modtaget. Planerne er gennemgået af 

regnskabsfører, kasserer og formand. Der er enkelte ting 
som bør konteres anderledes. Vi indretter os efter de 
opdaterede kontonumre fra 1.1.2021. 

c) Foreløbig kvartalsrapport for 4. kvartal blev gennemgået 
Orientering blev givet om de 7 forskellige hovedgrupper 
der arbejdes med i driftsregnskabet og hvordan tallene 
kan læses og vurderes. 

d) Budget-formål 2020 blev gennemgået. Opbygning af 
grupper m.v. blev gennemgået, ligesom flere konkrete 
eksempler på hvordan ”tingene fungerer” blev belyst. 

e) På menighedsrådsmødet den 24. november 2020 blev 
disponeret et beløb fra de frie midler. Beslutning om 
udskiftning af belægning og udvidelse af opkørsel til 
garagen på Nis Petersens Vej 26 – og udskiftning af 2 
Velux vinduer blev dengang udskudt. 
Det blev besluttet at vi nu sætter disse 2 projekter til i alt 
ca. kr. 72.250,- i gang. 
Øvrige ting tages op ved bygningssyn 2021. 

9 Eventuelt           Intet 
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Lukket møde 

00 Formalia 
 

Afbud; Ivan Graversen og Kristoffer Garne 
Medarbejderrepræsentant deltog ikke i dette møde 

01 Personaleforhold 
 

Der blev orienteret om hvordan vore fast ansatte og vikarer og 
ungdomskoret er blevet/bliver afregnet med løn i forbindelse 
med COVID-19. Dette blev godkendt.  
Der blev orienteret om opslag af gartner stilling på kirkegården. 
Kontaktperson og kirkegårdsleder tager efterfølgende beslutning 
om ansættelse i stillingen pr. 1. marts 2021. 

02 Eventuelt 
 

Intet 

   Afslutning ved Jens Chr. Christensen 
 
 
 
 
 
 


