
Menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby den 14. september 2021 kl. 19.00 

i konfirmandstuen i Boddum 
 

Deltagere: Ingrid L. Jespersen, Stig Asboe, Ulrik Nielsen, Evald J. Eliassen, Laurits S. Hansen, 

Katrine Overby Thatt, Eva Lund Christensen, Marion M. Kappel 

 

Afbud: Maja Cilleborg 

 

Desuden deltog graver Jens Thomsen og graver Ole Madsen 

 

Referent: Marion M. Kappel 

 

 

Besøg af provstikontoret: Trine Hausgaard Ubbesen (sekretær), Nanna Guldhammer (sekretær), 

Line Skovgaard Pedersen (provst) 

 

- gensidig præsentation af medlemmer af menighedsrådet og provstikontoret 

- samtale om vores ønsker til fremtiden: Børne- og ungearbejdet og arrangementer rund om det skal 

fremmes samt at tage hånd om de ældre med sammenkomster og udflugter 

- information af muligheder for hjælp til vores arbejde og til kommunikation og bekendtgørelse af 

vores arrangementer (apps, internetsider, skole-/kirke-samarbejde osv.) 

- information om de vigtigste faner på DAP som ”menighedsråd”, ”meddelelser” og ”håndbøger” 

med vejledning om byggesager 

- information om at det er vores pligt at få et samtykke i papirform når det omhandler 

personfølsomme oplysninger (fx vielse eller dåb) og billeder (med personer på som kan 

identificeres) som kommer ud i kirkebladet eller på hjemmesiden (samtykkeerklæringer skal ligge i 

et aflåst skab) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Referat af budgetmøde - Vores budget blev gennemset af provsti og vi kan 

få flere penge end budgetterede. 

- Vedr. kirke- og kulturmedarbejder vil vi først tale 

med Maja om vi vil bruge hjælp udefra. 

3. Ydby kirke - Kalkning af kirken: der er kommet en meddelelse 

at der er nogle konsulenter som skal se på sagen og 

derfor afhænger sagsbehandlingstiden af deres svar 

- Der er fundet borebiller oppe ved klokkerne som 

skal bekæmpes 

- Der skal købes en ny støvsuger (Ole) 

4. Boddum kirke - Granitkanter og hæk er blevet flyttet 

- Der er kommet nyt lys i redskabsrummet 

5. Nyt fra: 

Aktivitetsudvalg 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg:  

- Musikgudstjeneste skal gennemføres som meldt 

ud 

- Foredrag om foreningssamarbejde 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkeblad 

 

Præstegårdsudvalg 

 

Kontaktperson 

- Spil dansk ugen i samarbejdet med børnehaven 

(evt.) 

- Optræden af klassisk duo i januar måned (helst 

søndag eftermiddag eller aften) i Ydby kirke 

- Fortælle arrangement i marts måned 

- Sangaften med Morten Nebel i marts måned 

Der bliver arbejdet med et samarbejde med andre 

foreninger på kulturel basis 

Kirkeblad: 

- der skal være dåbs- og dødsannoncer ind igen 

Præstegårdsudvalg: 

- Ingrid bestiller rengøring inden kirkefrokosten 

Kontaktperson: 

- Møde for kontaktperson den 23. september 

6. Udarbejdelse af liste over årets 

aktiviteter 

Vi vil lave en liste med de opgaver som kommer 

hvert år igen til de nogenlunde samme tidspunkter 

(årshjul). 

7. Styrkelse af kommunikationsvejene 

mellem udvalgene og 

tilbagemeldinger 

Referat af aktivitetsudvalget skal sendes til alle 

menighedsrådsmedlemmer. 

8. Næste møde 12. oktober 2021 

9. Eventuelt - Vi har fået invitation til den 2. oktober, hvor er der 

møde med arkitekt studerende om ideer om et 

hybridhus og den 9. oktober, hvor de studerende 

kommer med forslag. 

- Jens deltager i et kursus om det digitale 

kirkegårdskort den 15. september. 
 


