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 LEMVIG & HELDUM SOGNE – MENIGHEDSRÅDSMØDE 
  

         Tirsdag 25. oktober 2022 kl. 19.00 i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig           møde 24  
                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dagsorden: Referat/Beslutninger: 
O 00 Formalia 

 
Deltagere: Menighedsrådet.  
Velkommen til Vera Christensen som nyt medlem. 

B 01 Godkendelse af protokol fra 
    mødet den 27. september 2022. 
     Godkendelse af dagsorden.    

Protokol fra møde 27. september 2022 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

B 02 Nyt menighedsrådsmedlem 
     Underskrivelse af erklæring  
      (menighedsrådsløftet)  
      Underskrivelse af GDPR-blanket 

Vera Christensen indgår som nyt menighedsrådsmedlem.  
Erklæring om menighedsrådsløftet og GDPR-blanket 
underskrevet. Telefonliste sendes til Vera Christensen. 

O 03 Indgået post/Nyheder Menighedsrådets mail-box på DAPen/Meddelelser m.v. 
Lemvig Provsti 

• Vejledende lønblad pr. 1. oktober 2022 modtaget.  
Mindste takst til sanger hævet 5% i forhold til 2012 
takst. Alle vikarer og ansatte u. 8 timer steget 0,3%. 
DAP-kursus: Forslag: Når nyt system kommer, at 
modtagne mails gennemgås på mødet. Vi fortsætter 
som nu, hvor relevante mails sættes på dagsordenen 
undervejs. Godkendt.  

O 04 Siden sidst  

a. Open Night – Kulturnat 
b. Konfirmandbesøg 
c.  

 

a. Kulturnat afholdt med fint deltagerantal ved aftensang 
i kirken. Tidspunkter og tårnture koordineres.  
To personer til tårnture. 
Forslag, åbent til kl. 22. Aftensang kl. 21.00. Sidste 
tårntur kl. 21.30.  
Udvendigt lys ved kirkehusdøren skal kunne tændes 
indefra og med sensor, så der kommer flere ind og ser 
udstillingen. Forslag: Evt. levende lys. 
Open by Night: Fint med aftensang kl. 20.00 og 
tårnture, og også tårnture efter aftensang. 

b. Konfirmandbesøg: God dag for både konfirmander og 
værter. Konfirmander havde forberedt spørgsmål.  

c. Alberte Winding koncert: Fint samarbejde med FOF. 
En rigtig god koncert. Brugte eget lydanlæg. Fremover 
undersøges, om teleslyngen er sat til ved koncerter. 

B 05 Gennemgang og godkendelse af    
     kvartalsrapport for 3. kvartal    
     2022.  

a. Vurdering af regnskab 2022 med 
fokus på bl.a. energi 

b. Disponering af midler 2022/2023 
      (Bilag vedhæftet)    

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 gennemgået. Afdrag til 
stiftsmiddellån er indbetalt. Kvartalsrapporten blev godkendt. 

a. Budget og regnskab 2022 med forventet energiudgifter 
af varme, el og brændstof gennemgået. I Heldum er fyret 
justeret ind, så der bruges mere el og dermed mindre 
olie. Samlet vurdering: Der bliver brugt 147.000 kr. 
mere end budgetteret – svarende til 62 %. 
Positiv likviditet forventes pr. 31.12.2022. 

Forventet oversigt pr. 31.12.2022 gennemgået.  
Flere besparelser bl.a. på kalkning på Lemvig Kirke; 
juniorklub; KirkeNyt; porto, telefoni, internet og kurser.  
På Kirkegården indgår ekstra 5% midler til ny lastbil.  
Præsteboliger: Carport lukkes på Ydunslund 5.  
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Maler er bestilt til Nis Petersens Vej 26: 10.000 kr. afsat. 
Der pletkalkes i Heldum kirke.  
Ekstra indtægt på husleje i forhold til sidste år. 
Samlet forventes et overskud på ca. 214.000 kr.   
b. Disponering af midler 2022/2023:  

Vinduer Kirkehuset: 45.000 kr. 
Kælder Kirkehuset: Ventilationsanlæg laves nu. 
Kirkegården: Projekter til 50.000 kr. må laves nu.  
Ny Sognemedhjælper pr. 1. januar: Kontorindretning 
og telefonudgifter ca. 50.000 kr. 
Til uforudsete omkostninger: 31.000 kr.  
Disponering af midler 2022/2023 blev godkendt. 

B 06 Budget 2023  
      Gennemgang og godkendelse af budget  
      2023 (bilag vedhæftet) 

Budget 2023 blev gennemgået.  
Energipulje formål 2190 på kr. 150.000 er indsat (30.000. pr. 
bygning).  
Endelig udmelding vedr. budget 2023 er:  
Driftsramme: 7.520.993 kr.; Anlægsramme: 1.324.327 kr.  
Årsbudget Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 
41513217, budget 2023, Endelig budget afleveret  
d. 25-10-2022 20:41 blev godkendt. 
Punktet færdigbehandlet kl. 20.50. 

B 07 Fælles regnskabskontor for  
     Lemvig, Struer og Holstebro 
     Provsti 

a. Orientering om status 
b. Vores tilkendegivelse om deltagelse 

a. Status ang. fælles regnskabskontor for Lemvig, Struer 
og Holstebro Provsti blev givet. Udgifterne til 
regnskabsførelse forventes at være neutralt. 

b. Det blev besluttet, at Lemvig-Heldum Menighedsråd 
ikke deltager lige nu og heller ikke indenfor de næste 5 
år, men vil gerne kunne tilkøbe moduler til fx moms og 
årsafslutning på sigt. 
Hvis vi får planer om at deltage, vendes tilbage. 

O 
D 

08 UDVALGENE  

      Kirke- og Bygningsudvalg 
      Lemvig kirke, Kirkehuset og  
      præsteboligerne.    

Referat er udsendt. 
El: forsøg med lysdæmpere i Lemvig Kirke igangsættes og 
sensor på toiletter m.m. i Kirkehuset. 
Bevægelsessensor til udendørslys i Kirkehuset monteres. 
Ny dør i mellemgang er bestilt; bevægelsessensor sættes op. 
Wifi og ekstra routere sættes op i Kirkehuset. Hastighed øges.  
Ladestander til lejer sættes op.  I alt: ca. 30.000 kr. Godkendt. 
Infoskærme afventer et nyt udstillingsvindue i 2023 

      Kirke- og Kirkegårdsudvalg 
      Heldum Kirke og kirkegård og  
      Lemvig kirkegård   

Ikke haft møde. 
Varme Heldum Kirke: Termometer siger 17-19 grader. Sættes 
som forsøg til 2 grader mellem gudstjenesterne. Opslagstavle 
indkøbes. Udendørslys pt. slukket – ur indstilles. 
Kirkegården retter henvendelse til bedemands konkursbo ang. 
kølerumsnøgle. 
Medarbejderne er godt i gang med granddækning.   
Vedtægter for kirkegården gennemgås snarest.  
Hæk mod nabogrund til kirkegården beskæres/tyndes ud, så 
bygninger ikke ødelægges. Godkendt. 
Hækplanter indkøbes i 2022. Lyngområdet er etableret.  

      Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg        Udvalgsmøde 23. november kl. 13.00. 
Søndagssamvær på søndag. Frivillige findes. 

      Diakoniudvalg Foldere ang. vågetjenesten uddeles i Sundhedshuset.  
Hanne Sig Weibel er vikar i besøgstjenesten indtil 1. januar  
Aktivitetshuset har 40-års jubilæum d. 20. nov. 
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Velgørenhedsselskabet: Uddeling af julehjælp foregår i år 
digitalt. Ansøgningsperiode er fra 26. oktober til 28. 
november. Link findes på www.lemvigkirkerne.dk.  
Besøgsvennearrangement er 23. nov. kl. 15-17. 
Der bliver igen i år ”Jul i Fællesskab” i Kirkehuset d. 24. dec. 

      Kommunikationsudvalg Udvalgsmøde d. 16. november kl. 12.30 

      Sognemedhjælperudvalg   Møde i januar. Referat er udsendt. Stillingsopslag ang. ny 
sognemedhjælper i bl.a. Kristeligt Dagblad, ugeavisen, på 
hjemmesiden med ansøgningsfrist 14. november 

      Organistudvalg Andagter på plejehjemmet er offentlige hver tirsdag kl. 10.15. 
Gerne sanger på. Hvis præsten har forfald, er der stadig sang.  

      Kirkenetværk for børn og unge Intet 

      Forum for Unge og Kirke Intet 

B 09 Indsamlinger i kirkeåret 2023 
     (bilag vedhæftet) 

Forslag til indsamlinger blev drøftet. Det blev besluttet, at 
indsamlinger i december 2022 på de samme helligdage, er de 
samme som i 2021.  
Oversigt over mobilepay kollekt laves til næste gang. 
Indsamlingslisten sættes på som et punkt til næste 
menighedsrådsmøde. 

O 10 Kontaktperson/formand     Intet 

O 11 Nyt fra præsterne/ 
     kommende arrangementer 

Alle Helgens mindegudstjeneste. Mange navne læses op i år.  
Søndagssamvær på søndag med Harald Nielsen. 
Kirkehøjskole afholdes og studiekreds i forlængelse heraf.  
Foredragsaften med biskop Henrik Stubkjær d. 8. november. 
Lemvig Bykirke takker for boggave til deres 10-års jubilæum. 
Arrangement på kirkegården med kransenedlægning af 
Forsvarsbrødrene d. 13. nov.  

O 12 Eventuelt      Intet. 

Lukket møde 

O 00 Formalia Deltagere: Menighedsrådet.  
Anders Clausen og Jette Stokholm deltog ikke i dette møde 

O 
B 
 

01 ersonalesager     a. Det nedsatte ansættelsesudvalg har kompetence til at 
ansætte på Menighedsrådets vegne.  

b. Til alle ansatte udleveres i 2022 en julehilsen til en 
værdi af kr. 400,-. 

c. Monica Kynde Hvas er delvis raskmeldt fra 25. 
oktober. Arbejdsopgaver aftales succ. med 
arbejdsgiver. 

O 02 Eventuelt Intet 

                                    Afslutning 

             O  = Orientering        D  =  Drøftelse         B = Beslutning    
 


