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1. 
Deltagere 
 

Afbud fra JR og TK 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
 Dagsorden godkendt. Et lukket punkt, 
personalesag. 

3. 
Velkommen til nyt menighedsrådsmedlem Peter 
Jensen v. SE 
 

  
Erklæring underskrevet af PJ 

4.   
Menighedsrådet konstituerer sig samt fordeler sig i 
diverse udvalg.  
 

SE formand, vedtaget, næstformand JR, 
vedtaget,Kirkeværge, LP vedtaget, TK sekretær, 
vedtaget, kasserer JR, vedtaget, kontaktperson 
JRH, vedtaget, bygningssagkyndig Ib Andersen, 
vedtaget. Underskriftsberettigede SE, JR, 
vedtaget.  
Kirkegårdsudvalg: Hele MR minus LP, vedtaget. 
Præstegårdsudvalg: JRH, PJ, vedtaget 
Valgbestyrelse: SE, TK, PJ, forkvinde TK, 
vedtaget.  
Dato for møde, fortsat 1. tirsdag i måneden 18.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Spørgetime 
  

 
Ingen mødt op 

6.  
Forsøgsperiode med bænke uden hynder af hensyn til 
akustik og orgellyd v. SE 
Flemming Dreisig er inviteret til at belyse sine 
betragtninger omkring udfordringer med hynder og lyd.  
Efterfølgende drøftelse og beslutning af MR. 
 

 
En smule debat, det vedtoges, at før orgelet er på 
plads igen,  
Højmesse, hynder på hver anden bænk. 
Bryllupper, dåb, begravelse, hynder overalt. 
Orgelstund forventet under 45, hynder hver anden 
bænk. 
Koncerter forventet 45 plus, hynder overalt  

7.  
Kvartalsregnskab og endeligt budget 2022 v. YN 
YN har sendt materiale rundt. 
Orientering og godkendelse. 
 

 
YN gennemgik regnskab vs budget.Godkendt 
Odden Sogns menighedsråd, CVR-nr. 69309011, 
budget 2022, Endelig budget afleveret d. 01-10-
2021 14:33. Godkendt. 
 
 

8. 
Status på Kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

JRH – møde med Nat.Mus, varmekonsulent og 
orgelbygger. Forslag luft/luft med 8 grader. 
Nat.Mus checker sandet. Murer forslag på gulv 
med sten. KMM spørger på dato for arbejdets 
påbegyndelse. Et bud er 1. april. 
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9.  
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

LP plan diskuteret, møde med landskabsarkitekt 
12/11 09.00 Alle er velkomne.  

10. 
Årshjul: 
Julegaver til personale/frivillige 
Drøftelse og beslutning 

Der skal findes julegaver til de frivillige samt 
personale. PJ tager den. 
 
 

11.  
Orientering fra formanden 
 

SE: kontaktet af Lars Åbo, kontaktperson 
Fårevejle, ønsker samarbejde ved større indkøb. 
LP Kirkeværgerne arbejder sammen. Tak til dem, 
som hjalp med at flytte en malplaceret 
campingvogn. Octipus ønskede at lave film på 
kirkegård, sagt nej tak. 1000 års fejring af 
Roskilde Stift sidste weekend januar 2022. 
Biskopkandidat Rasmus Neugård på besøg i 
Grevinge 18012022, samt i Rørvig 22012022. 

12. 
Orientering fra præsten 
 

KMM skade i hus færdigrepareret. Overby-legatet 
skal nedlægges, kan søges af lærlinge, studenter, 
uddannelsessøgende. Julehjælpsansøgninger 
håndteres.  
 

13. 
Orientering fra medlemmer 
 

LP: rettelse fra møde 07092021: Ang. Pkt. 5 er en 
fejl sneget sig ind ang. Toilettets åbningstid. 
Rettes til: Toilettet er åbent hele døgnet, undtaget 
31.12. Tak til BG for donationer af hjemmemalede 
postkort. 
Klokkeringningen har tabt visse ringninger, AK 
holder øje. 
JRH, der skal laves samarbejde omkring 
ansættelse af kirkesangere og organist med 
Lumsås. 

14. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

KMM Kommende kirkeblad incl. Lumsås ensrettes 
for begge sogne. Gudstjenesteliste lavet.  
Kirkemusikfestival super godt, god fest. 
Oddencafe stenlejer. Højskoleaften meget 
tilfredsstillende. Elklaver indviet i 
Forsamlingshuset. Oddencafe 0311. Julekrybbe 
ultimo november.  
Orgelstund 0511.   

15.Lukket punkt 
Eventuelt 
 

 

16. 
Godkendelse af protokol 
 

 

17. 
Næste møde 
 

 

 
 
Susan Elisiussen                                          Peter Jensen                Jette Rude 
 
 
Kristian Massey Møller                              Lenda Pedersen                                                          Tove Kruse  
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Jørgen Revsbech Hansen 
 
 
 
 


