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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

         Tirsdag 27. september 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig           møde 23  
                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
  Mødet blev indledt med at mindes Kai Ivan Graversen. 

Ære være Ivans minde. 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  
Afbud Minna Kragh - Jette Stokholm 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 23. august 2022. 
    Rettelse: under pkt. 10 skal de 2 referater  
    under kirkenetværk og Forum for Unge og 
    kirke byttes rundt. 
    Godkendelse af dagsorden.    

Protokollen blev godkendt og underskrevet 
 
 
Pkt. 2 i dagsordenen blev ændret fra at være en ansøgning til  

en orientering. Dagsordenen blev godkendt 

 
 

O 02 Ansøgning om udtrædelse af  
     Menighedsrådet      

Kaj Ivan Graversen er afgået ved døden og dermed udtrådt af 

Menighedsrådet. 

B 03 Ansøgning om udtrædelse som 
  1.stedfortræder til Menighedsrådet 

Astrid Hauerslevs anmodning om at blive fritaget for at være 

1. stedfortræder til Menighedsrådet blev godkendt. 

2. stedfortræder Vera Christensen indkaldes til næste møde. 
O 04 Indgået post/Nyheder Menighedsrådets mail-box på DAPen/Meddelelser m.v. 

Kirkeministeriet 
• Opdatering af ny bogføringslov. 

   Opstart med elektronisk bogføring er udsat til 2024     

• Overenskomst om tyske krigsgrave 
    Dispositionsretten er forlænget med 60 år                                    

O 05 Siden sidst  

a. Konfirmandvelkomst 
Konfirmandlejr 

b. Høstgudstjenester og frokost 

a. God start ved velkomsten. Kommet godt i gang. 

Konfirmandernes deltagelse i gudstjenesterne er blevet 

godt modtaget.    

b. God deltagelse i gudstjenesterne og pæn deltagelse i 

frokosten. Ved lejlighed evalueres høstgudstjneste / 

Frokost,  - specielt omkring Heldum 

c. Salmesangsaften i kirken godt besøgt og god aften 

d. Besøg fra Cameroun blev aflyst – lidt i sidste øjeblik 
B 06 Gennemgang og godkendelse af 

      revisionsprotokollat 2021 og  
      revisors påtegning  
      (Bilag vedhæftet) 

Blank udtalelse fra revisionen. 

Lønudbetaling til udvalgt personale er undersøgt. 

Punktet om manglende funktionsadskillelse blev drøftet, og 

som konklusion blev det besluttet, at menighedsrådet er 

opmærksomme på dette forhold, og at menighedsrådet har 

tillid til denne funktion. Revisionsprotokollat 2021 blev 

gennemgået, godkendt og underskrevet 
B 07 Budgetudmelding 2023  

      (Bilag vedhæftet)      
Budgetsamråd afholdt 7. september. God stemning 

Provstikor samarbejdet blev ophævet. To øvrige samarbejds- 

aftaler vedtaget. Oversigt den økonomiske situation medsendt 

som bilag Oversigt over hvem der får hvor meget medsendt 

som bilag. Endelig udmelding til drift kr. 7.520.993, dette inkl. 

kr.180.000 til sognemedhjælperområdet. Kr. 15.000 som er 

øremærket til dyrskue bliver i kirkekassen. 

Administrativ gennemgang af de enkelte konti og måske flytte 

lidt rundt indenfor hovedområderne. Endelig budget 

fremlægges til kommende menighedsrådsmøde. 
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B 08 Godkendelse af fordeling af  
     høstoffer 2022 
     (bilag omdelt) 

      
  

Fordeling af høstoffer 2022 blev godkendt. 

Indsamlet i alt 10.497,- kr. (lidt mindre end 2021) 

Danmission:                            1000 kr. 

Mission Afrika:                        1000 kr.       

Kirkens Korshær:                    1000 kr. 

Borgerskolen, Lemvig:            1000 kr. 

Aktivitetshuset, Lemvig:           3500 kr. 

Børn & Unge i Sorg, lokalt:    1000 kr. 

Folkekirkens Nødhjælp:          1997 kr. 
B 09 Opfordringer til  

     energibesparelser 
       Hvad gør vi lokalt 
       (Bilag er tidligere udsendt) 

Vi har modtaget opfordring og forskellige oplysninger til at 

drøfte energibesparelser i vores bygninger. 

Det blev besluttet at temperaturen i Lemvig Kirke, Heldum 

Kirke, Kapellet og Kirkehuset fremover vil værre 19 grader til 

de forskellige gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige 

aktiviteter. Hvor det er praktisk muligt nedsættes 

temperaturen mellem de aktuelle aktiviteter  

Den udvendige belysning ved Heldum Kirke vil fremover være 

tændt fra skumringstid og til kl. 20.00.  

I alle vore bygninger vil vi forsøge at begrænse elforbruget  

så lyset kun er tændt når lokalerne er i brug, - dette gælder  

såvel ind- som udvendigt.  

For alle tiltag gælder, at de sker i overensstemmelse med 

gældende lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet samt 

lokale forhold. Medarbejderne bliver orienteret om dette.  

Emnet vil blive drøftet igen på menighedsrådsmødet i 

november. Evt. vinterlukning af Heldum Kirke blev drøftet. 

Sættes på som et punkt på november mødet. 

Vi håber på forståelse og opbakning til disse beslutninger, så 

vi i fællesskab bidrager til besparelser på energien. 
B 10 Nytårskur/Forårsfest 2023 

       Fastsættelse af dato 
Forårsfest blev fastlagt til fredag den 24. marts 2023 

B 11 Kalknings- og reparations  
     arbejder Heldum Kirke 
      Manglende oplysninger- hvad gør vi 

Vi har d.d. fået nogle svar/råd fra kalkningskonsulenten. 

Ud fra dette blev besluttet at vi udsætter arbejdet til starten af 

maj 2023.  

Det blev besluttet at vi her i oktober afvasker/aftørrer de 

indvendige vægge som vi gjorde det i 2021. Forsøgsvis slukker 

vi neon lamperne ved stolestaderne i en periode. 
B 12 Indvendig renovering af Heldum  

     Kirke 
      orientering og nedsættelse af udvalg 

Kirsten Lønberg orienterede om drøftelserne på kirkegårdsud- 

valgsmøder. Der blev nedsat et byggeudvalg til at arbejde med 

opgaven. Udvalget består af Kirsten Lønberg, Knud Mølby, 

Kristen Sørensen, Lisbeth Filtenborg og Anders Clausen. 
O 
D 

13 UDVALGENE  

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

De forskellige planlagte ting gøres færdig. I forbindelse med 

indsætning af vinduer på Nis Petersens Vej er mellem de 

forskellige håndværkere opstået fejl, Disse fejl gøres hånd-

værkerne ansvarlige for. Udvalgsmøde forventes i oktober. 
      Kirke- og Kirkegårdsudvalg 

      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

I lyngafdelingen er nu opbygget 135 kvm. med lyng. Regler for 

brug af lyngområdet er under udarbejdelse. Disse skal 

godkendes. Porte/låger i Heldum er lavet. Det forventes at 

klokkestabler m.m. bliver malet i 2022. Træbælte til nabo mod 

Ydunslund undersøges nærmere.  

Aftale om praktikant er lavet til uge 40/41 
      Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg        Aktivitetsoversigt er udsendt. Højskoledag 19. november 

Udvalgsmøde 23. november kl. 13.00 
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      Diakoniudvalg Udvalgsmøde d. 4. oktober kl. 15.00.  

      Kommunikationsudvalg Udvalgsmøde d. 16. november kl. 12.30 

      Sognemedhjælperudvalg   Udvalgsmøde d. 5. oktober kl. 14.30     planlagt 

      Organistudvalg Udvalgsmøde d. 29. september kl. 08.30 

      Kirkenetværk for børn og unge Møde er afholdt -  referat udsendes. 

      Forum for Unge og Kirke Referat er udsendt. Ungdomspræstestillingen flyttes fra Hove-

Hygum-Tørring til Nr. Nissum i forbindelse med ny ansættelse 
O 14 Kontaktperson/formand     Megen presseomtale omkring psykisk arbejdsmiljø. En fælles 

opgave for præster, alle ansatte, Menighedsråd og frivillige. 

Seniorordninger blev omtalt. Hilda fortsat ansvar for 

kirkekaffe i Heldum. Cecilie Graugaard fast ansat som sanger. 

Hanne Siig Weibel er ansat som besøgsvennekoordinator 

vikar fra nu og resten af 2022. 

O 15 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Planlagt studiekreds om Thøger Larsen er udsat. 

Open Night på fredag med sang i kirken kl. 20.00 

Kulturnat den 19. oktober. Søndagssamvær den 30. oktober. 

 
O 16 Eventuelt      Lemvig Bykirke har 10 års jubilæum. Hilsen sendes. 

Aktivitetshuset har 40 års jubilæum 20. november. Kollekt i 

kirken. 

I forbindelse med Ivans bisættelse sendes et beløb til Kræftens 

Bekæmpelse, lokalt.                                                                                       

Lukket møde 

O 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet.  

Afbud fra Minna Kragh og Jette Stokholm 

Medarbejder repræsentant deltog ikke 

O 
 

01 Personalesager 
     Orienteringer 

Forskellige orienteringer blev givet. 

B 02 Sognemedhjælpertimer 
     Hvordan gør vi… 

Forskellige emner blev drøftet. 

Vi har økonomiske midler fra 1. januar 2023 

Udvalg til ansættelse: Kaj, Tina, Kristen, Ragnhild, Kristoffer 

og Lisbeth 

O 03 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

             O  = Orientering        D  =  Drøftelse         B = Beslutning    
 


