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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

         Tirsdag 23. august 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig           møde 22  
                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  
Afbud: Lisbeth Filtenborg; Ivan Graversen 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 21. juni 2022. 
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 21. juni 2022 blev godkendt. 
Dagsordenen blev godkendt. 

O 
D 

02 Kirkens liv og vækst 
     Kor og sangarbejdet hos os. 
     Nina H. Davidsen kommer med et oplæg 
 

Overtog børnekor med 5 sangere, men det blev stoppet i 2018, 
da 2 stoppede og ingen nye kom til. I stedet blev et voksenkor 
etableret med ca. 25 voksne. Opfordring til at flere mænd 
deltager i koret. Synger til 2 gudstjenester/andagter. Øver 8 
torsdage om foråret og efteråret. Kaffepause undervejs. 
Herudover er der ungdomskoret, som får løn for deres arbejde 
og øver hver onsdag i 1½ time med kagepause undervejs. 
Ungdomskoret synger til alle gudstjenester; vielser og til 
julekoncerten. Pt. Kun 6 unge, så opfordring til at flere møder 
op. Forslag: Nina bliver introduceret ved 
konfirmandundervisningen. 
Skumringssang er sat på pause, men kan tages op igen.   
Provstibørnekoret har sidste år sunget tirsdage eftermiddag i 
Kirkehuset, men kun med 2-3 deltagere. Forslag: Overveje at 
voksne fra voksenkoret deltager ved højmessen om søndagen. 
I Juniorklubben synges også hver gang.  

B 03 Samarbejdsaftale mellem alle  
     menighedsråd i Lemvig Provsti om  
     samarbejde om korledelse i Lemvig  
     Provsti. 
     (Bilag er tidligere fremsendt 
     Vedhæftet 2 bilag) 

Gennemgang ang. samarbejdsaftale mellem alle 
menighedsråd i Lemvig Provsti om samarbejde om korledelse 
i Lemvig Provsti. Afstemning skal være foretaget inden d. 7 
sept. til budgetsamrådet i provstiet.  
Hvis ikke udgiften på ca. 200.000 kr. bruges til dette, vil 
beløbet indgå i provstiets fælles kasse.  
Afstemning: Et enigt menighedsråd har stemt, at samarbejdet 
om korledelse ikke skal fortsætte.  

B 04 Vedtægt for samarbejde om  

       Sekretariat for Personale og  

       Udvikling samt Regnskab. 

      (2 bilag vedhæftet) 

Gennemgang ang. samarbejde om Sekretariat for Personale 
og Udvikling samt Regnskab. 
Man kan selv i menighedsrådene bestemme, om man vil bruge 
regnskabsdelen eller ej fx til specielle opgaver som moms/ 
årsregnskab. Afstemning: Et enigt menighedsråd har stemt 
for, at der oprettes et sådant samarbejde. 

B 05 Vedtægt for samarbejde mellem  
      samtlige menighedsråd i Lemvig  
      Provsti og Lemvig Provstiudvalg om  
      fælles pulje til energibesparende og  
      CO2-reducerende tiltag 
      (2 bilag vedhæftet) 

Gennemgang ang. samarbejde mellem samtlige menighedsråd 
i Lemvig Provsti og Lemvig Provstiudvalg om  
fælles pulje til energibesparende og CO2-reducerende tiltag. 
Kan kun bruges til energibesparende tiltag fx LED-pærer.   
Kan søges i løbet af året. Provstiudvalget administrerer. 
Afstemning: Et enigt menighedsråd har stemt for, at der 
oprettes et sådant samarbejde. 

. 
O 

06 Indgået post/Nyheder Menighedsrådets mail-box på DAPen/Meddelelser m.v. 
Kirkeministeriet 

• Ny økonomilov til høring. Svar senest 18.08.2022. 
Formålet er, at det bliver mere transparent. Regnskab 
godkendes i Provstiet i maj. Budgetønsker indsendes 
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og laves i sept/okt., når vi kender lønprognoser og 
driftsomkostninger. Høringssvar er ikke sendt. 

• Fællesfondens årsrapport 2021 administrerer løn til 
præster og fællesomkostninger. Findes på 
kirkeministeriets hjemmeside. 

• Den ny bogføringslov får betydning for menighedsråd 
fra 1. januar 2023. Med krav om bilagsløst 
bogføringssystem. Vi afventer flere udmeldinger.  

Viborg Stift 
• Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere. Vil 

gælde for parkeringspladser fra 2025, som vi ejer med 
mere end 20 parkeringspladser. Gælder også for 
præsteboliger, men der skal være en separat måler. 
Vi afventer udmelding fra Provstiet. 

Lemvig Provsti  
• Ny kirkeguide: Kirkerne i Lemvig Provsti er udkommet 

med QR koder m.m. 
O 07 Siden sidst  Vægtergudstjeneste afholdt. Fin aften.  

Konceptet drøftes ved lejlighed. 
O 
B 

08 Kvartalsrapport pr. 30. juni 22 
       (Bilag vedhæftet) 

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 blev gennemgået. Nogle 
vinduer på Nis Petersens Vej mangler at blive lavet.  
Nye møbler i foyeren er kommet. Info. skærm og belysning 
sættes op i 2022.   
Senest 28. oktober sendes 3. kvartalsrapport til provstiet med 
en kort redegørelse for, hvordan den økonomiske situation ser 
ud. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2022 blev gennemgået og 
godkendt. Sendes til provstiet. 

D 
B 

09 Budget 2023  
     udmelding fra provstiudvalget forventes 
      modtaget inden mødet.  
     (Modtaget den 23. august og omdelt på  

        mødet) 
  

Foreløbig rammebevilling til budget 2023 blev gennemgået. 
Der bevilges alle kasser 20.000 kr. pr. bygning til 
energiudgifter. For os betyder det 100.000 kr. til stigende 
energiudgifter i budget 2023.  
Andre ønsker bevilget i 2023: 38.000 kr. til ventilationsanlæg i 
kælder Svirrebom; Helhedsplan 150.000 kr.; plæneklipper 
65.000 kr.; vinduer på sydsiden af Torvet 10: 205.000 kr.; 
vanddampeanlæg til kirkegården: 108.000 kr.; betonklodser 
til materialeplads 35.000 kr. Udskiftning af HTF-maskine 
265.000 kr. Til budgetsamrådet 7. september i provstiet:  
Vi undrer os over, at vores 1. prioritering ikke er blevet 
godkendt til ekstra kirkeligt arbejde.  

O 
D 

10 UDVALGENE  

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Intet. 
Der indkaldes til udvalgsmøde 
  

B 
 
 

     Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Besigtigelsesrapport modtaget 14. juli 2022. Vi følger de 
vejledninger der er blevet givet fra Nationalmuseet. 
Projektleder er Ejgil Houmaa. Ansøgning om 5%-midler på 
kr. 285.000,- i  provstiet er godkendt.   
Det udvendige må starte nu i sommerperioden. Det indvendige 
planlægges senere, - måske først til foråret. 
Oprettelse af fordringsportalen (Gældsstyrelsen). Regninger 
fra Kirkegården, inddrages igennem offentlige midler.  
Besøg fra Bedsted kirkegård.  
Besøg af Commonwealth vedr. de engelske krigsgrave: Godt 
tilfreds,- vil dog gerne have udvidet indgangspartiet. Dette 
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drøftes i kirkegårdsudvalget. Vi må gerne offentliggøre 
navnene på gravstenene. Hækklipning afsluttes i næste uge. 
Åbent kapel i sommer gav ingen besøgende. Bedre information 
om dette. 
Problemer med muldvarper på kirkegården i Heldum.  

      Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg        Næste udvalgsmøde er d. 31. august kl. 13.00 

      Diakoniudvalg Udvalgsmøde d. 21. september kl. 15.00. Besøg fra Cameroun 
søndag d. 11. september til udvidet kirkekaffe m.m. 

      Kommunikationsudvalg Udvalgsmøde d. 16. november kl. 12.30 

      Sognemedhjælperudvalg   Udvalgsmøde d. 5. oktober kl. 14.30 

      Organistudvalg Udvalgsmøde d. 29. september kl. 08.30 

      Kirkenetværk for børn og unge Referat er rundsendt. Næste møde d. 31. august. kl. 18.30. 

      Forum for Unge og Kirke Næste møde d. 21. september. 

      Sommeraktiviteter  600 gæster har set tårnet, og ca. 1000 deltagere ved 
sommeraktiviteterne. Der holdes et opfølgningsmøde. 
Forholdsvis lav deltagelse i gudstjenerne i sommerperioden.  

O 11 Kontaktperson/formand     Formandsmøde i Provstiet afholdes d. 24. august. 

O 12 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Travl tid lige nu med efterslæb på vielser, dåb mv. 
Mange holder ferie. Al ting starter op. Opfordring til, at 
Menighedsrådet overvejer at være frivillig ved 
konfirmandlejren d. 23.-24. september. 
Salmesangsaften afholdes d. 13. september i Lemvig Kirke. 
Kulturnat afholdes i efterårsferien. Vi bliver tænkt med ved 
Handelsstandsforeningen og i forskellige samarbejder fx om 
Thøger Larsen; Lidenlund i børnehøjde; Skole-kirke.    

O 13 Eventuelt      Info om strukturdebat. 

Lukket møde 

O 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet.  
Afbud: Lisbeth Filtenborg; Ivan Graversen 
Jette Stokholm deltog ikke i mødet. Anders Clausen deltog kun 
i pkt. 01.a. Johanne Kynde Hvas deltog ikke i pkt. 01.c 

O 
B 

01 Personalesager 
     a.    Kirkegården 

b. Heldum 

c. Kirkehus/kirke 

Der blev orienteret om personalesituationen. 

O 02 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

             O  = Orientering        D  =  Drøftelse         B = Beslutning            


