
Menighedsrådsmøde Boddum-Ydby tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 19.00 

i konfirmandstuen i Boddum Præstegård 

 
Deltagere: Ingrid L. Jespersen, Stig Asboe, Ulrik Nielsen, Evald J. Eliassen, Laurits S. Hansen,  
Eva Lund Christensen, Katrine Overby Thatt, Maja Cilleborg, Marion M. Kappel  
 
Afbud: ingen 
 
Desuden deltog graver Jens Thomsen 
 
Referent: Marion M. Kappel  

1.  Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2.  Info fra kassereren - Vi er blevet inviteret til et møde med provstiet til en fælles drøftelse 
om den indsendte redegørelse for projekter samt kirkekassens økonomi 
(årsregnskab 2020) den 19. januar 2022 kl. 16.30. 
Ingrid, Ulrik, Evald og Laurits deltager 
- Årsregnskab 2021 
Foreløbigt overskud er 1480,- kr. 
El-forbrug er steget i det hele og er dobbelt så høj i Ydby kirke end det 
er i Boddum kirke (kirkerne er el-opvarmede, der bliver undersøgt hvor 
meget isolering er i dem) 

3.  Kurser/møder - Der er kommet en indbydelse til et kursus til DAP den 27. januar 2022 
kl. 18 – 22 i Harring Stagstrup kirkecenter. Tilmelding senest den 20. 
januar. 
- Der er kommet en indbydelse til generalforsamling til Distriktsforening 
Sydthy den 2. marts 2022 kl. 19 i Hurup kirkecenter 

4.  Nyt fra: 
Aktivitetsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkebladsudvalget 
 
 
 
 
Præstegårdsudvalget 
 
Kirkegårdsudvalget 

 
-Gennemførte arrangementer gik godt.  
-Der skal annonceres morgensang ved fjorden i turistavisen, det 
kommer også på hjemmesiden og i kirkebladet 
-Musikarrangement med Anders Kappel Øvre i Ydby kirke den 23. 
januar kl. 16 
-Fastelavn: Gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Boddumhus i 
sammenarbejde med Boddum beboerforening den 27. februar kl. 14 
-Fortælleraften på Heltborg museum med Minna Schiøtte: ”Plysologi” 
den 23. marts 
-Foredrag om ”ordet og billedet” på Heltborg museum med Hans 
Jørgen Frederiksen i samarbejde med Sydthy Kunstforening den 24. 
marts 
 
-Det ville være fint med en omtale af de enkelte arrangementer 
-Kan vi finde flere mødetider til menighedsråd på en gang, så at de kan 
komme med ind i kirkebladet? 
-Deadline er den 15. januar for det næste blad 
 
./. 
 
./. 



Kontaktpersonen 
 
 
Præsten 
 
 
 
 
 
 
 
Andre 

-Der er blevet slået en stilling op (gravermedhjælper i Ydby) i 
Thylandsavisen og på hjemmesiden. Ansøgningsfrist er den 28. januar 
 
-Undervisningen for minikonfirmander for 4. og 5. klasse starter den 16. 
januar (Jette og Annelise). Undervisning for 3. klasse starter efter dette 
hold. 
-Der bliver afholdt flere familiegudstjenester 
-Konfirmandundervisning i januar måned finder sted i kirken i stedet for 
i konfirmandstuen, fordi vi ikke har fået informationer om restriktioner 
angående blanding af elever fra flere skoler og afstandskrav. 
 
./. 

5.  Næste møde 8. marts kl. 19 
17. marts (fællesmøde) kl. 19 
24. maj kl. 19 

6.  Eventuelt ./. 

 


