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Hove, Hygum, Tørring 
sognes menighedsråd 

 Dato: 12.01.2021 Blad nr.       

Kl.18.30 Formandens initialer: 

AM Skype-møde 

   

Medlemmer: 
 
Afbud: Jette Lundgaard, Bente 
Haagensen, Poul Simonsen. 
Pernille Tvistholm er med indtil kl. 
20.00 

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, Jette Simonsen Lundgaard, 
Karsten K. Sørensen, Anne-Margit Hviid Jensen, Helge Svenstrup, 
Iben Tolstrup, Cathrine M.H.L.Isaksen 

Dagsorden 
 
 

Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  
Referat: 2 til at attestere bilag skal effektueres. 

2. Kirkernes brug under 
corona-restriktioner. 
Menighedsrådet skal give 
samtykke til den ændrede 
gudstjenesteliturgi. 

Gudstjenester på 30 min. Afstand, ikke fællessang.  
Sognepræsten fremlagte et forslag, som menighedsrådet 
godkendte. 
Babysalmesang og Salmer og Sanser er aflyst. Evt. tilbydes 
forældre til børn i den alder en videooptagelse. 
Aktivitetsudvalget har planlagt møde i menighedslokalet 
(max 5 personer) 
Musikgudstjenester må gerne afholdes (januar og februar). 

3. Kort orientering om brug af 
DAP’en.  

Anders viste muligheder på skærmen, LM’s hjemmeside, 
adgang med nem-id. 
 
 

4. Kom godt i gang med MR-
arbejdet. Kurser. 

LM’s forside viser kurser, heraf mange digitale, udbudt for 
alle. 10. april er der planlagt kursus i Lemvig Provsti. 
Menighedsrådet anbefales at komme godt i gang med 
menighedsrådsarbejdet via www.godtfrastart.dk 
 

5. Regnskabsinstruks. 
Orientering om budget og 
regnskab. 
Forslag til boligbidrag til 
præsteboligen 

Godkendt. Underskrives senere. 
Boligbidrag i forbindelse med genhusning: Forslag fra Viborg 
Stift godkendes. 
Kort orientering fra regnskabsføreren om projekter ved 
kirkerne. Projekter fra 2020 er ved at være afsluttet. 
 

6. Godkendelse af MR’s 
forretningsorden 

Gennemgået og godkendt. 

7. Godkendelse af 
menighedsrådets vedtægter 

Vedtægter for sekretær, kasserer, kontaktperson, 
kirkeværger, præstegårdsudvalg og regnskabsfører 
gennemgået og godkendt. 

8. Organiststillingen Så snart som muligt holdes et møde med repræsentanter for 
andre sogne i provstiet vedr. organistsamarbejde. Vi arbejder 
hen imod en udvidelse af stillingen, med håb om at kunne 
opslå den senere på året. Indtil da dækkes organistbehovet 
ved vikarer. 

9. Gennemgang af årshjul. 
Herunder MR-mødedatoer 
for 2021. 
 

Det udsendte forslag blev godkendt. Kan justeres hen ad 
vejen. 

10. Jette Simonsen Lundgaard 
ønsker at blive fritaget for sit 
hverv som 
menighedsrådsmedlem. 

Jette bevilges 1 års orlov, suppleanten indkaldes. 
Indtil videre varetages arbejdet som kirkeværge for Hygum af 
Jens og Christian. 

http://www.godtfrastart.dk/
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Anmodningen behandles af 
menighedsrådet. 

11. Kort orientering. Kontaktperson: Tak til medarbejderne. Orientering om kurser 
for Ellen og Cathrine. 
Kirkeværge Tørring: højtaleranlæg skal etableres i kirken. 

12. Evt. Menighedsrådsmøder på Skype kan frem over følges af 
interesserede (op til 50 deltagere!) 
 

 
 
 
Hygum 12. januar 2021 
 
 
 
underskrifter 


