Referat fra fælles menighedsrådsmøde for Boddum – Ydby -Heltborg
pastorat torsdag den 16. september kl. 19.00 i konfirmandstuen
Tilstede: Ingrid Jespersen, Evald Eliassen, Katrine Thatt, Laurits Hansen, Stig Asboe, Eva Lund,
Marion Kappel, Ulrik Nielsen, Lis Skammelsen, Lars Henriksen, Jens Thomsen og Annelise
Ravnsgård Pedersen
Afbud fra: Jette Svensson, Lisbeth Andersen og Maja Holm-Cilleborg

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer og deres opgaver i rådene
Vi havde en bordet rundt med præsentation af alle tilstedeværende
3. Valg af sekretær
Heltborg har sekretærposten i denne menighedsrådsperiode
4. Nyt fra:
a. Præstegårdsudvalget
Der har ikke været den store aktivitet, og der har endnu ikke været indflyttersyn på
præsteboligen.
b. Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalgets kalender gennemgås og der laves få tilføjelser
c. Kirkebladet
ARP orienterer om kirkebladsudvalgets arbejde og de nye tiltag, der er gjort
d. Andre
Intet at bemærke
5. Årshjul
Aktivitetsudvalgets kalender er et godt redskab i forhold til årshjulet. Der udarbejdes et
internt årshjul med de ”faste” arbejdsopgaver, der hører til i menighedsrådene
6. Styrkelse af kommunikationsvejene mellem udvalgene og tilbagemeldinger
Der opfordres til, at der sendes referat fra aktivitetsudvalgets møder til samtlige
menighedsrådsmedlemmer
7. Sogne/kulturmedarbejder
Der orienteres om en sogne-/kulturmedarbejder, der eventuelt kan ansættes af
menighedsråd i provstiet – et forslag, der kom op på budgetsamrådet. Der tages ingen
beslutning om noget, og det skal vendes med Maja, om vi har et reelt behov
8. Kommende fællesmøder
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00 i konfirmandstuen
9. Eventuelt
Indkøb af kalendere 2022– Boddum-Ydby menighedsråd står for det

Navnetavlerne ved kirkerne, hjemmesiden og kirkebladet opdateres
Gudstjenesteliste for oktober skal sendes til avisen senest den 30. september 2021
LS foreslår en fælles kursusaften for menighedsrådsmedlemmer og ansatte. LS, ELC, MMK
og LH arbejder videre med det
EE minder om bispevalget – inden den 21. september 2021

Referent: Annelise

