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Hove, Hygum, Tørring  
sognes menighedsråd 

 Dato:  
11.01.22 

Blad nr.       

Kl.18.30 Formandens initialer: 

AM Menigheds- 
lokalet 

   

Medlemmer: 
Anders Mejdahl, Jens Husted Nielsen, Poul Simonsen, Svend 
Allan Sørensen, Niels Peder Hyldgaard, Christian Mollerup, 
Inge Marie W. Andersen, Peter Stephansen, Bente 
Haagensen, Pernille Tvistholm, Elsebeth Tholstrup, Arne 
Jeppesen, Karsten K. Sørensen, Anne-Margit Hviid Jensen, 
Helge Svenstrup, Iben Tolstrup, Ellen Pelgrum 
 
 

Afbud: 
Iben, Christian, Svend Allan og Anne. 

Dagsorden 
 

Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Frivillighuset. 
Mødet finder sted i Frivillighuset, Lemvig og 
indledes med velkomst og orientering om huset, 
og hvad menighedsrådet kan bruge det til. 

Lederen af huset fortalte om, hvad der 
foregår og om muligheden for at bruge 
husets lokaler, noget som 
menighedsrådet også kan gøre brug af 
til f.eks. udvalgsmøder, PR-materialer 
o.a. 

3. Inspirationsdag og ”nytårskur” 
 

Udsættes på ubestemt til der er mere 
styr på smitteudbredelsen. Midlerne er 
begrænsede, så det er nødvendigt at 
afstemme forventninger til 
arrangementet. Tidspunkt forhåbentlig 
forår. Aftales på næste møde. 

4. Generalforsamling i Distriktsforeningen for 
Menighedsråd 24. februar 
 

Alle menighedsrådsmedlemmer er 
velkomne til at deltage. Invitation og 
dagsorden på DAP’en. 

5. Indretning af affaldsplads ved Hygum Kirke 
Bilag udsendes med 2 forslag, fast pris 
 

Da det ikke har været muligt trods 
rykkere at få endeligt tilbud, indhentes 
flere med dead-line senest 1. februar. 
 

6. PC ved orglet i Hygum til brug for udsyn for 
organisten 
 

Menighedsrådet accepterer køb af 
pc’en. 

7. Visa-kort til graveren 
- til brug for mindre indkøb. Vil gøre det muligt for 
graveren at finde de mest fordelagtige tilbud 
steder, hvor MR ikke har konto 
 

Det besluttes at graveren får et visa-
kort. Kasserer og regnskabsfører 
sætter sagen i værk. 

8. Organiststillingen 
 

Der arbejdes videre med opgaverne i 
stillingen. MR-mødet flyttes til 15. 
marts. Forslaget sættes på PUs møde 
29. marts. 

9. Projekter på kirkegårdene for 2022 
 

Midler tilbage i budgettet kan bruges til 
projekter på kirkegårdene i 
indeværende år. 

10. Svar fra PU om kirkegårdsvedtægter Registrering af begravelser er ikke 
beskrevet. Undersøges ved stiftets 
jurister med henblik på afklaring. 
Arbejdes videre sammen med graveren 
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11. Nye regler for informationssikkerhed og 
databeskyttelse. 

Man skal være meget omhyggelig med 
personfølsomme oplysninger, i 
udgangspunktet må de ikke ligge på 
egen pc. Lønsedler med CPR-numre – 
spørge HR-konsulenten hvordan skal 
de håndteres. 

12. Orientering  
Kort orientering ved udvalgsformænd, præst, 
kirkeværger, kasserer, formand og kontaktperson. 

Der har ikke været udvalgsmøder siden 
sidste MR-møde. Møde om ”Børn i 
sorg” 24. marts ved Hanne Mollerup. 
Formandsmøde i PU 12. januar. 
Ellen på kursus uge 6, ferie uge 7. 
Søren ferie uge 3 og 4. Planer om 
kursus for Ellen ”Kirkegårdsanlæg, 
etablering og pleje” 3 uger fra 14. 
marts. 
Medarbejdermøde forventes at blive 8. 
marts. 
Ønske om belysning af Tørring fra lokal 
person imødekommes ikke.  
Gamle regninger som ikke er særlig 
specificeret er problematiske. Krav om 
tydelig præcisering. 
Ellen gjorde opmærksom på vand i 
forbindelse med grav på kirkegården i 
Houe. Nødvendigt med længere kabler 
til pumpe. 

13. Evt. Annette takkede for opmærksomhed 
ved hendes fødselsdag.  
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