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REFERAT 
nr. 7/2021 

af menighedsrådsmødet den 26. august kl. 19.00 

hos Jette Svensson, Toftumvej 22 

Tilstede: Lis Skammelsen, Lars Henriksen, Jette Svensson, Lisbeth Andersen, Jens Thomsen, og 

Annelise Ravnsgård Pedersen 

Afbud fra: Maja Cilleborg 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet – Stiførelse i Sydthy med 

udgangspunkt fra Doverodde Købmandsgård. Punkterne rykkes, så den kommer 

ind som punkt 12. 

2. Orientering ved formanden 

Der blev orienteret omkring orienteringsmødet i tirsdags den 24. august 

vedrørende nyt provstiudvalg og valg til stiftsråd. 

Der blev valgt et medlem til stiftsrådet: Margit Nørgaard, Vestervig. 

Der gøres opmærksom på at der kommer stemmeseddel til bispevalget i 

menighedsrådsmedlemmernes e-Boks den 30. august 2021. 

Der er fastsat gudstjenester i pastoratet frem til 3. oktober 2021. 

Budgetmøde den 6. september kl. 19.00 i Hurup Kirkecenter. Formand og 

kasserer tager afsted. 

3. Kassererens punkt 

a. Halvårsregnskab 2021 

Halvårsregnskabet blev gennemgået 

Indestående dagsdato: Erhvervskonto kr. 145.557,13 

   Projektkonto kr. 122.910,82 

4. Graverens punkt 

Vi afventer svar omkring kirkegårdsplanen fra kirkegårdskonsulenten. 
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Der indkøbes materiale til skraldespands- og redskabsområde. 

Jens har meldt sig til kurset i brug af elektronisk kirkegårdskort den 15. 

september 2021 i Harring-Stagstrup Kirkecenter. 

Lysestager/vaser i stolebænkene er anløbne. Jens undersøger hos Hjort i 

Gettrup, om de er massive, og om de kan ”pudses op”. 

I løbet af vinteren, skiftes trinene i trappen til tårnet og hele trappen males. 

5. Præstens punkt 

Udgår, da sognepræsten er fraværende. 

6. Præstegårdsudvalg 

Ingen møder, men der har været syn. Der var lidt, der skulle ses til på huset 

udvendig. 

7. Aktivitetsudvalg 

Et godt arrangement i aftes - sangaften i forsamlingshuset. Der var ikke så 

mange gæster. Der må gerne være mere fællessang. Arrangementet må gerne 

vare mere end 1½ time. 

Der arbejdes på en fortælleaften – eventuelt sammen med museet. 

8. Indefrosne feriemidler 

Kassereren orienterede. Det vides ikke, hvor stort et beløb, det drejer sig om, 

men det undersøges. 

9. Høstgudstjeneste den 3/10 2021 

Der serveres frokost i redskabshuset med håndmadder fra slagteren – Annelise. 

Borde og stole, bestik, duge, sukker og fløde, te, fade – Lis. 

Vandbakkelser – Annelise. 

Kaffe og vand – Annelise, Lars og Lis – 2 kander kaffe hver. 

Juice og engangstallerkener – Annelise. 

Småkager – Annelise. 

Højskolesangbogen – Lis henter. 
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Plakater til opsætning ved kirken – Annelise. 

Vi lægger det på hjemmesiden og på Heltborgs Facebookside. 

Borddækning kl. 9.00 i redskabshuset.  

10. Adventsgudstjeneste den 2/12 2021 

Skyum/Hørdum kirkekor under ledelse af Sune Grud Enevoldsen kommer og 

synger for os. 

Efterfølgende kaffebord i forsamlingshuset. 

11. Punkter til næste fællesmøde den 16/9 2021 

Giv Lis besked, hvis der kommer noget. 

12. Stiførelse i Sydthy med udgangspunkt fra Doverodde Købmandsgård 

Jette fortæller om fjordbyernes netværks arbejde. Menighedsrådet vil gerne 

støtte op om det, og giver svar på et brev. 

13. Næste møde 

23. september 2021 kl. 19.00 hos Lisbeth Andersen, Krogen 10. 

14. Evt. 

Intet at bemærke. 

Referent: Annelise 

 

 

 


