Konstituerende menighedsrådsmøde d. 25. november 2021 kl. 19.00
hos Jette Bjerg
Deltagere
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Underskrivelse af erklæring

3.
4.
5.
6.
7.

Valg af formand (1 år)
Valg af næstformand (1 år)
Valg af Kasserer (1 år)
Valg af sekretær (1 år)
Valg af underskriftsberettiget (1
år)
Valg af kontaktperson (1 år)
Valg af bygningssagkyndig (1 år)
Valg af Kirkeværger (1 år)
Valg af valgbestyrelse (1 år)

8.
9.
10.
11.
12.

Valg til stående udvalg
a Præstegårdsudvalg (pastoratet)
b Kommunikations-/Bladudvalg
c Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

d Unge Forum
e Studieudvalget
13.

Administrative opgaver ved
konstituering
a Vedtægter for enkeltmandsposter
- Fastsættelse af honorar for
formand, kirkeværge,
kontaktperson

b Tegningsberettiget - Attestation af
regninger til kirkekassen

Karsten, Jette, Mie, Hanne, Henning, Kristian, Mona,
Anna-Marie
Godkendt
Alle kandidater var valgbare v. valg – og har
underskrevet menighedsrådsløftet.
Karsten Bjerg
Anna-Marie K. D. Andersen
Hanne Koustrup
Anna-Marie K. D. Andersen
Hanne Koustrup og Mie Hoornenborg
Mie Hoornenborg
Bjørn Kaalund
Kristian Lyngby Jensen og Mie Hoornenborg
Karsten Bjerg
Anna-Marie K. D. Andersen
Hanne Koustrup
Henning B. Mikkelsen
Mona D. Røn
Hanne Koustrup
Henning B. Mikkelsen
Mona D. Røn
Chr. Risgaard
Jette Bjerg
Jette Bjerg
Jette Bjerg
Mona D. Røn

Det vejledende lønblad fra provstiet følges:

Formand, kirkeværger og kontaktperson: Der honoreres
med et skattefrit honorar jf vejledende lønblad uanset om
én person har flere hverv. Pr. 1. januar 2021 blev
næstformanden omfattet af skattefrit honorar.

OBS kontrakt med kirkeværge uden for
menighedsrådet.
Kasserer: Som hidtil ud fra antal bilag.
Formanden attesterer og derudover kasserer.
Fortsætter som hidtil da der er fuld tillid fra det
øvrige menighedsråd til, at disse to varetager
opgaven med omhu og efter gældende regler. Ift.

14.

Kommende møder 2022

attestationer af regninger fra Dybe Tømrerforretning
skal det være kasserer samt et af de øvrige MR
medlemmer der attesterer for ikke at risikere
inhabilitet fra formandens side.
Beslutninger omkring bestillinger til Dybe
Tømrerforretning skal fremgå af referater, så der
sikres habilitet. Ved opgaver over beløbsgrænsen
følges de gældende regler omkring indhentning af
tilbud.
3. februar kl. 19.00 hos Mie
15. marts FÆLLES MR møde
17. marts kl. 19.00 Konfirmandstuen v. Anna-Marie
17. maj kl. 17.00 Kirkesyn – Ramme dernæst Dybe kl.
18.00 hos Karsten
9. juni kl. 17.00 Fyraftensmøde – graverkontor
Ramme
1. september kl. 19.00 Mona
13. september FÆLLES MR
11. oktober FÆLLES MR møde med ansatte kl. 16.00
13. oktober kl. 19.00 hos Hanne
24. november kl. 19.00 hos Jette
-

Provstiudvalgsmøder i 2022:
Tirsdag d. 08.02.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 29.03.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 03.05.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 21.06.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 16.08.22 kl. 14.30
Onsdag d. 07.09.22 kl. 19.00 (budgetsamråd)
Tirsdag d. 13.09.22 kl. 14.30 (budgetmøde)
Tirsdag d. 11.10.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 08.11.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 06.12.22 kl. 14.30
Allerede planlagte formandsmøder:
12.01.22 kl. 19.00
24.08.22 kl. 19.00
Allerede planlagt årlig møde med revisor:
Tirsdag d. 20.01.22 kl. 19.00
Økonomisamtaler med menighedsrådene:
onsdag d. 18. maj og torsdag d. 19. maj i tidsrummet kl.
16.30 – 22.00

15.

Eventuelt

Kontaktinformationer:
Formand Karsten Bjerg, karsten@bjerg-dybe.dk, Godthåbsvej 20, 7620 Lemvig, 21292056
Næstformand og sekretær Anna-Marie K. D. Andersen, ertbjerghus@gmail.com, Damgårdvej 5, Dybe, 7620
Lemvig, 24757394
Kasserer Hanne Koustrup, hkoustrup@live.dk, Algade 21, 7620 Lemvig, 42180042
Kontaktperson Anna Maria Hoornenborg, Solhøjvej 35, 7620 Lemvig, mie.hoornenborg@gmail.com
Jette Bjerg, jette@bjerg-dybe.dk, Godthåbsvej 20, 7620 Lemvig, 30462656
Mona A. P. Døj Røn, monadoj57@gmail.com; Voldervej 18, 7620 Lemvig, 40877917

Stedfortrædere:
Dybe: Jette Nygaard, Godthåbsvej 7, 7620 Lemvig, 30285062, Jjnygaard@gmail.com
Ramme: Gerben Hoornenborg, Solhøjvej 35, 7620 Lemvig
Kirkeværger:
Dybe Kirke: Kristian Lyngby Jensen, Godthåbsvej 6, 7620 Lemvig; kljdybe@gmail.com
Ramme Kirke: Anna Maria Hoornenborg, Solhøjvej 35, 7620 Lemvig; mie.hoornenborg@gmail.com

Uddrag af lovgivningen:
Kapitel 2

Menighedsrådet
§ 6. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder. Indkaldelse til
mødet foretages af det først valgte medlem.
Stk. 2. Spørgsmålet, om en kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd,
afgøres på dette møde.
§ 7. På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det
dem betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst. Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang indvælges i et menighedsråd.
§ 8. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets formand og næstformand og personer til de i § 9 nævnte
enkeltmandsposter. Valgene har virkning for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Valget af formanden ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Stk. 3. Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer af de valgte medlemmer ved hemmelig afstemning. Så snart
valget af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte
formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.
Stk. 4. Umiddelbart efter valget af formand og næstformand finder valg til enkeltmandsposter sted.
Stk. 5. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt
denne er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet til at modtage honoraret. Størrelsen af honoraret skal
godkendes af provstiudvalget.
Stk. 6. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.
§ 9. Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte 1 kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller
kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, kan der vælges 1 kirkeværge for hver
kirke. I sogne med flere kirker kan der vælges 1 kirkeværge for hver af kirkerne.
Stk. 2. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens
kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel regnskabsfører.
Stk. 3. Formanden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. Formanden kan endvidere ikke varetage hvervet som
professionel regnskabsfører.
Stk. 4. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens
funktionærstillinger.
Stk. 5. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og
anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne om tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter
menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer.
Stk. 6. Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen skal godkendes af provstiudvalget.
Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er valgt medlem af menighedsrådet.
Stk. 7. Menighedsrådet fastsætter en vedtægt for de i stk. 1, 2, 4 og 5 nævnte personers forretningsområde.
Stk. 8. Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan
ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige.
Stk. 9. Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter
vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
§ 10. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, næstformand og de i § 9 nævnte
enkeltmandsposter, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Et medlem har kun pligt til at være formand i 4 år.
Stk. 3. Præsten er ikke forpligtet til at varetage de opgaver, som er nævnt i § 9, stk. 5, og kan frasige sig opgaverne i løbet af
funktionsperioden.
Stk. 4. Menighedsrådet kan efter anmodning fritage formanden og næstformanden for hvervet for resten af
funktionsperioden.
Stk. 5. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg
efter reglerne i § 11 for resten af den afgående formands eller næstformands funktionsperiode.
Stk. 6. Når et medlem af menighedsrådet, som er valgt til en eller flere af de enkeltmandsposter, som er nævnt i § 9, stk. 1,
2, 4, 5, 8 og 9, dør eller udtræder af menighedsrådet, foretages nyt valg til den eller de derved ledige enkeltmandsposter for
resten af det afgående medlems funktionsperiode. Tilsvarende gælder, hvis en præst i løbet af funktionsperioden frasiger sig de
opgaver, som er nævnt i § 9, stk. 5.
§ 11. Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig
afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.
Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i § 8, stk. 3, 2. og 3. pkt.,
finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.

§ 12. Ved den første faste gudstjeneste efter det konstituerende møde bekendtgør præsten fra prædikestolen, hvem der er
valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand.
Stk. 2. Inden funktionsperiodens begyndelse sørger den nyvalgte formand for, at det offentliggøres, hvem der er valgt til
medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt til menighedsrådets formand.
Stk. 3. Den nyvalgte formand sørger for, at det indføres i et af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anvist informationssystem,
hvem der er valgt til menighedsrådets formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson og tegningsberettiget i medfør af § 10, stk.
9. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler om indførslens form og om frister for denne.
Stk. 4. Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sammensætning eller i valgene til de i stk. 3 nævnte
enkeltmandsposter, skal formanden indføre ændringen i et af Ministeriet for Ligestilling og Kirke anvist informationssystem.

