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LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

           Tirsdag 15. juni 2021 kl. 19.00 i kirkehuset, Torvet 10, Lemvig                        Møde 9 
 

Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
00 Formalia Afbud: Jette Stokholm 

Velkommen til Anders Clausen som nyvalgt medarbejderrepræsen-
tant. Lisbeth Filtenborg deltog i mødet til pkt. 5 

01 Godkendelse af protokol fra 
     mødet den 25. maj 2021. 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra 25. maj 2021 blev godkendt og underskrevet 
 
Dagsordenen blev godkendt 

02 Indgået post/Nyheder 
 

Kirkeministeriet  
• Udmelding af pris- og lønindeks 2022. 

Svarer nogenlunde til udmeldingen fra provstiet.  
• Godkendelse af regulering af sognegrænse mellem 

Lomborg-Rom sogn og Lemvig sogn. 
Viborg Stift 

• Vurdering af tjenesteboliger. 
Brevene blev drøftet. Enighed om at den pålagte udgift 
til vurdering af tjenesteboligen er en unødvendig udgift, som 
går ud over andre aktiviteter i vore sogne. 
Forslag om at vurdering kun foretages hvis én af parterne 
vurderer at det er tiltrængt. Brev fremsendes til Lemvig 
provsti og til menighedsråd i provstiet med opfordring til at 
lave et samlet brev til Viborg Stift omkring dette.  

Lemvig Provsti 
• Turistbrochure til udlevering til gæster. 

 Genoptryk er aftalt til 2021  
Lemvig Kommune 

• Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo 2021. 
Orientering om indsatsplan for bekæmpelse. 
Det drejer sig om vores grund i Østerbjerg. 
Bekæmpelse er foretaget og følges efterfølgende op.              

03 Siden sidst 
      a. Menighedsmøde 
       b. Bygningssyn 
       c.  Menighedsrådsdag – Klimatorium 
     

a  Ca. 45 deltagere. Fint møde   
b  En lang lørdag hvor mange kroge blev set. Formen blev  
    godkendt. Synsrapporter laves og sendes til provstiet 
c  Fin kursus dag med gode indlæg m.m. 
   Præsentation af deltagerne savnedes. 

04  Drøftelse af vore målsætninger  
      for valgperioden. 
      Fortsættelse fra tidligere møde  
       (Udkast vedhæftet)    

Udkastet blev gennemgået og forskellige opdateringer blev 
foretaget. 
Indsættes i budget 2022 og sættes på vores hjemmeside. 
 

05  Budget 2022 
      a. Økonomisamtale 
      b. Gennemgang og godkendelse af  
          foreløbig budget 2022. 
      c. Gennemgang af budgetønsker og  
          prioriteringer for budget. 
      d. Samlet godkendelse af budget 2022           
        (Foreløbig budget vedhæftet) 

a. Kort omtale af økonomisamtalen blev givet. 
b. Foreløbig budget for 2022 blev gennemgået og godkendt. 
c. Synsudsatte ting og ønsker til budget blev gennemgået og drøftet. 
    Oversigten blev opdateret. Der mangler enkelte priser på nogle  
    af opgaverne. Når disse er modtaget, opdaterer kasserer og  
    formand listen og indsætter disse i budget 2022. 
d. Budget 2022 med stempel Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd 
    CVR-nr 41513217, Budget 2022, afleveret 10-06-2021 14:22., 
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        (Oversigt over budgetønsker  
        eftersendes) 

   blev sammen med de aftalte ønsker godkendt. 
   Behandlingen af dette punkt blev afsluttet kl. 21.01 
   Hvis det bliver muligt at gennemføre nogle af ønskerne i 2021  
   drøftes dette senest på menighedsrådsmødet i september. 

06  Placering af likvide midler 
                   Én gang årligt 

Det blev besluttet at fortsætte som hidtil med Vestjysk Bank, 
Handelsbanken og arv i Nordea Bank.  

07 UDVALGENE  
  

    Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Referat er udsendt. 
Udsmykning af nuværende planteområde i forgangen blev drøftet. 
 

    Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård                
Indstillinger: 
      a. Procedure omkring bevaringsværdige  
          gravsten 

Referat er udsendt. 
a. Udvalgets indstilling til procedure blev drøftet og godkendt. 

”Når sløjfningsbrev med underskrift fra alle arvinger er 
modtaget, sendes et billede af gravstenen til Lemvig 
Museum, som her har en konsulentfunktion. I samarbejde 
med Lemvig Museum vurderer kirkegårdslederen samt 
formanden for kirkegårds-og kirkeudvalget om gravstenen 
er bevaringsværdig. I tvivlstilfælde tages vurderingen op til 
beslutning i hele udvalget. Herefter høres provsten inden 
endelig beslutning tages” 

b. Referat pkt.5: Rydning af læhegn ved Vinkelvej og sti. 
Der laves et skitseforslag som behandles i udvalget og i 
menighedsrådet til fremsendelse til provstiets godkendelse. 
Referat pkt. 6: Fældning af blågran og søjlebøg. 
Forslaget blev godkendt og fremsendes til provstiet. 
Referat pkt. 7: Kombinationsgravsteder i ØST/græsgrave. 
Det blev i menighedsrådet besluttet at forslaget drøftes 
yderligere før evt. senere beslutning. 

    Gudstjenesteudvalg 
        Godkendelse af forsøgsperiode 
         for nye – ind- og udgangsbønner.       

Forsøgsperiode på et år er blevet godkendt af biskoppen. 
Træder i kraft fra 20. juni 2021 og er blevet omtalt i KirkeNYT 
forinden. 

    Aktivitetsudvalg Møde er afholdt d.d. – Referat udsendes. 
Fyraftenshøjskolesang arrangementer blev omtalt. 
 

    Diakoniudvalg Fællefrokost gennemføres 4 gange her i juni måned. 
 

    Kommunikationsudvalg Udvalgsmøde afholdes 23. juni 2021 
 

    Sommeraktivitetsudvalg 
- herunder frivillige kirkeværter 

(skema vedhæftet). 

Foldere og plakater er på vej i trykken. 
Oversigter over rundvisere og kirkeværter laves.  

    Sognemedhjælperudvalg       

     Organistudvalg 
           -  herunder provstibørnekor 

Lederen af provstiets børnekor forventer at opstarte korskole for 
elever fra Christinelyst skolen tirsdage 15.30 – 16.30 fra august 
2021. Provstiet låner lokaler i kirkehuset. 
Nina Davidsen er med i netværksgruppen omkring børnekoret. 

    Kirkenetværk for børn og unge  

    Forum for Unge og Kirke  

08 Kontaktperson/Formand     Der er revision af regnskab 2020 mandag den 21. juni 
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09 Nyt fra præsterne/ 
      kommende arrangementer 

Der blev orienteret om fremtidig aftale om afløsningsordning. 
Der blev orienteret om henvendelse fra DR om optagelse af fire 
gudstjenester i oktober. Nærmere aftale laves i august 
Der blev orienteret om præsternes sommerferieafvikling 

10 Eventuelt        Næste menighedsrådsmøde er 24. august 2021 
Opstilling af kandidater til provstiudvalg og stiftsrådsudvalg 
forventes på et møde i Tangsøcenteret tirsdag den 17. august kl. 
19.30. Vi mødes til et kort møde forinden og kærer fælles derud. 
Nærmere omkring dette senere. 

Lukket møde 

00 Formalia Jette Stokholm, Anders Clausen og Lisbeth Filtenborg deltog ikke i 
dette møde 

01 Personalesag Der blev orienteret om aftaler omkring deltidssygemeldinger for 
sognemedhjælper og gartner. 
Efter opslag på gymnasiet er modtaget en ansøger. 
Lisbeth og Kaj får fuldmagt til at ansætte. 

02 Eventuelt Der blev orienteret om modtagelsen af en henvendelse. 

 
  
 


