
Menighedsrådsmøde for Boddum-Ydby den 12. oktober 2021 kl. 19.00 

i konfirmandstuen i Boddum 
 

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

Eva Lund Christensen, Maja Cilleborg, Marion M. Kappel 

 

Afbud: Katrine Overby Thatt 

 

Desuden deltog graver Jens Thomsen og graver Ole Madsen 

 

Referent: Marion M. Kappel 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Revisionsprotokollat 2020 Revisionsprotokollat gennemgået, underskrevet og 

godkendt.  

Bemærkninger til revisionsprotokollat gennemgået, 

underskrevet og godkendt. 

3. Godkendelse af endeligt budget 2022 Det endeligt budget 2022 er godkendt. 

4. Nyt fra: 

-Aktivitetsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kirkebladsudvalget 

 

 

 

-Præstegårdsudvalget 

 

 

 

-Kirkegårdsudvalget 

 

 

 

 

 

 

-Kontaktperson 

 

-Andre 

 

Aktivitetsudvalget: 

-Datoer til aktiviteter skal også sendes til gravere.  

-Stig beretter om de kommende aktiviteter. 

-Hvis adventshyggen skal flyttes til boddumhus 

børnehave, skal vi i sammenarbejde med 

beboerforeningen sørge for at gymnastiksalen bliver 

klargjort før og ryddet bagefter. 

- Stig har snakket med Trine fra Provstikontoret om en 

aftale med avisen om et samarbejde vedrørende 

annoncer i forhold til prisen.  

Kirkebladsudvalget: 

-Næste møde er den 25. oktober. Maja prøver at finde 

ud af om der er givet samtykke til oplysning af dåb og 

vielser i kirkeblad. 

Præstegårdsudvalget: 

-Tagrender skulle renses og en del af nedløbsrør skulle 

skiftes. I fremtiden er det vores graver som holder øje 

med dem 

-Orgel i Boddum kirke er blevet repareret men der var 

stadigvæk problemer med pedalerne. Efterfølgende 

blev der skiftet alle dele som vedrører systemet. Det er 

sandsynligt at problemet opstod pga. temperatur og 

fugt. 

-Ole og Katrine køber en ny lampe til klaver i Ydby 

kirke 

Kontaktperson: 

-intet nyt 

Andre: 



-Ewald deltog i et møde i Thisted kirkecenter den 

10.oktober med de to bispekandidater hvor de 

berettede om deres fremtidsplaner. Thomas Reinholdt 

kommer til Vestervig kirke på onsdag, den 13. oktober 

kl. 19 hvor vi kan møde ham. 

-Multihusprojektet i Ydby: Stig beretter at der har 

været et møde hvor der blev drøftet de forskellige 

ønsker fra foreningerne med nogle arkitektstuderende 

fra København som kom efterfølgende med deres 

ideer. 

5. Næste møde Næste møde er tirsdag, d. 23. november 2021 kl. 19.00 

i konfirmandstuen i Boddum 

6. Eventuelt -Høstoffer bliver fordelt som aftalt på 

menighedsrådsmøde d. 2. september 2021 

 
 


