
 
ODDEN KIRKE 
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
 
Tirsdag den 4.5. 2021 kl. 18.00 – Konfirmandstuen i Præstestrædet. 
Eventuelle tilhørere er velkomne på Teams. Ønsker man at deltage via Teams skal man kontakte Jette 
Rude på mail: jette.rude@privat.dk senest 2.5. 2021. 
Jette sørger for kaffe. 

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 4.5. 2021 

 
1. 
Deltagere 
 

Alle MR medlemmer samt YN til stede. AS deltog 
på Teams.  

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

Punkt 6 udgår. Budget 2022 indgår under punkt 4. 
 

3. 
Spørgetime 
 

 Ingen tilhørere. 

4. 
Kvartalsregnskab v. YN 
Behandling og godkendelse.  
Bilag kommer fra YN 

Kvartalsrapport godkendes og underskrives. 
Udkast til budget 2022 fremlægges, diskuteres og 
justeres.  

5. 
Kirke og præstegårdssyn v. LP, JR og LV 
Se bilag 
Drøftelse og beslutning 

Kirkesyn og præstesyn blev diskuteret, justeret og 
godkendt. KMM deltog ikke i beslutningen om 
præstebolig. 

6. 
Flytning af urne v. LP 
Se bilag (kun til MR) 
Drøftelse og beslutning 

Udgår. 

7.  
Personaleudflugt v. alle. 
Skal der være udflugt i år, eller venter vi til 2022 pga 
corona? 
Drøftelse og beslutning. 

Personalet har spillet ud med udflugt til Trelleborg 
sidste år. MR spørger, om personalet fortsat er 
interesseret i det arrangement eller har andre 
ønsker. 

8. 
Orientering fra formanden 
 

Kirkeministeriets 1. kontor har meddelt, at vores 
ansøgning om støtte til restaurering af 
kalkmalerierne forelægges ministeren, og der 
meldes tilbage medio juni. 
Formanden orienterede om den diakoni, der 
foregår på Odden. Overblik rundsendes til MR. 
 

9.  
Orientering fra præsten 
 

Folk glæder sig til, at de mange sogne aktiviteter 
kommer i gang igen.  

10. 
Orientering fra medlemmer 
 

JR: Der er nye kurser i DAP’en forskellige steder, 
først i Helsingør. LP: Kirkens gravsten er sikrede 
af stenhuggeren. LP har talt med 
landskabsarkitekten om udviklingsplanen. MR 
ansøger om penge til det videre arbejde i Stiftet. 
Udkast til ansøgning foreligger til næste møde.  

11.  
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

TK foreslog, at s små koncerter tænkes ind ift. 
hvornår der er mange sommerhusgæster på 
Odden. KMM synes ikke, at det er kirkens 
primære formål at betjene sommerhusgæster. MR 
sætter punktet til selvstændig debat ved senere 
lejlighed. 

12. 
Lukket punkt. 
Drøftelse. 
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13. 
Eventuelt 
 

Spørgsmålet om blomster i kirken blev drøftet. JR 
tager det op på personalemøde. 

14. 
Godkendelse af protokol 
 

 

15. 
 

 

16. 
Næste møde  
1.6. 2021 
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