Menighedsrådsmøde for Boddum - Ydby den 23. november 2021 kl. 19.00
i konfirmandstuen i Boddum
Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden
2. Til efterretning

-Orientering om skoleleder Morten Nebels ophør og
dermed også foreløbig pausering af brug af Ydby
kirke.
-Henvendelse fra kommunen vedr. etablering af
vejbump ved Ydby Kirke.

3. Valg til enkeltmandsposter:
a. formand
b. næstformand
c. kirkeværge: Boddum
d. kirkeværge: Ydby
e. kasserer
f. sekretær
g. kontaktperson
h. bygningssagkyndig
i. underskriftberettiget
4. Nyt fra:
præstegårdsudvalg
kirke og
kirkegårdsudvalg
kontaktperson
præsten
aktivitetsudvalget
andre

a) Ingrid
b) Stig
c) Laurits
d) Eva
e) Ulrik
f) Marion
g) Evald
h) Hans Jørgen Mølgaard
i) Formand og kasserer
-altså alt uændret.
Præstegårdsudvalg:
-Endnu mangler indflytningssyn. Det bliver
formentlig lagt sammen med provstesyn i
2022.
Kirke- og kirkegårdsudvalg:
-Gennemgang af fremsendte materiale fra
Nationalmuseet, Kgl Bygningsinspektorat og
Stiftet om indvendig kalkning i Ydby Kirke.
Materialet videresendes til behandling i
provstiudvalget.
-Ved Boddum kirke: Der er udført
arbejdsbelysning i redskabsrummet. Der er
opsat belysning i koret. Den elektriske
trillebør er til reparation.

Kontaktperson:
-Karina stopper. Nyt stillingsopslag til januar
mhp opstart til marts.
Præsten:
-Maja er tilbage efter afviklet ferie. Præsterne
i provstiet afløser hinanden over julen.
-Forslag, at menighedsrådet varetager
minikonfirmandundervisning 3.-5. klasser, fra
20. januar og indtil Palmesøndag, torsdag
eftermiddage kl 15:15-17 i fire (4.-5. klasse) +
syv uger (3. klasse).
-Der er 11 konfirmander i år, hvor 10 følger
undervisning i Boddum-Ydby-Heltborg.
-Uddeling af pixi-bøger til børnene juleaften.
Fælles opgave for de fremmødte fra
menighedsrådet at tilbyde bøgerne til
børnene. (Stig, Evald og Laurits forventer at
deltage i Boddum. Ole er bagvagt i Ydby).
-Forslag om kransekage+bobler i våbenhuset
efter nytårsgudstjeneste lørdag 1. januar
15:30. Ingrid køber ind.
Aktivitetsudvalget:
-Provstiet tilbyder fremover fælles
annoncering i Thylands Avis. Vi benytter
tilbuddet.
-Orientering om arrangement med Boddum
Beboerforening 25/11.

5. Brev fra kirkehøjskolen

Andre:
-Boddum-Ydby menighedsråd bidrager med
4000,-

6. Orientering fra
samarbejdspartnere
7. Hvad gør vi med de gamle
højskolesangbøger?

-Arild-kvartetten søndag 29. maj kl 14 i
Boddum kirke. Der skal etableres ’scene’ i
kirken.
-Fordeles til interesserede.

8. Næste møde

-Tirsdag 11. januar kl. 19.

9. Eventuelt

-Vedr. opdatering af navnetavle over præster
i Boddum Kirke med Knud Bundes og Majas
navne tilføjet.

