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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 3. maj 2022 

1. 
Deltagere 
 

 
Afbud fra TK 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
Dagsorden godkendt, dog flyttes punkt 13 til før 
punkt 6. 

3. 
Spørgetime 
 

  
Ingen tilhørere 

4.   
Regnskab 1. kvartal v. YN 
Budget for 2023 skal godkendes  
Behandling og godkendelse, samt sende til PU 
 

 
1. kvartalsrapport blev gennemgået og taget til 
efterretning. 
Driftsbudget 2023 godkendt 

5. 
Provstesyn d. 27. april 2022. Provst Karin Bundgaard 
Nielsen og provstiets bygningssagkyndige Jesper 
Herbert deltog. 
Hvilke anlægsønsker har vi? 
Indhentning af tilbud, hvem sørger for det? 
Indsendelse af anlægsønsker til PU senest d. 15. juni. 
Anlægsønsker forelægges budgetsamråd i juni.  
v. alle 
Drøftelse og beslutning.  

 
Provstesyn er veloverstået – vi afventer rapport. 
Der kan være anlægsønsker, der er afledt af 
rapporten, som må derfor må afvente.  
Kalkning af Kirke – Jørgen taler med murer om 
behov. 
Køkken til præstegård – Præstegårdsudvalget og 
Christian taler sammen herom. 
Der er kommet ønske fra Kristian om højtaler og 
Anders om PC/telefon/hurtigere internet og 
støvsuger til graverkontoret.  
Solfilter til 2 sydvendte ruder i kirken. 
Evt. midler til Kirkegårdsudviklingsplan. 
Jette og Peter deltager i budgetsamråd 30/6. 
 

6.  
Henvendelse fra Provstiet ang. Kirkegårdsvedtægten, 
der angiveligt er forældet. Udarbejdelse af en ny. v. AK 
Drøftelse og beslutning. 

 
Vedtægten er fra 2013 og skal revideres. 
Vi får tilsendt en standardvedtægt fra Provstiet. 
LP og AK gennemgår herefter og forelægger på 
MR møde efter sommerferien og derefter til 
godkendelse i provstiet. 
 

7.  
Kirsten Rasmussen ønsker ikke at være administrator 
for Facebook længere. Hvem ønsker at være 
administrator fremadrettet? V. alle 
Drøftelse og beslutning 

 
Peter Jensen vil gerne overtage 
administratorrollen på kirkens Facebook side. Han 
taler med Kirsten Rasmussen herom. 

8. 
Reklamefilm om Sj. Odde. Ønsker MR at Odden Kirke 
er med? Se venligst rundsendte mail vedrørende film 
v. SE. 
Drøftelse og beslutning. 

 
MR vedtager, at vi støtter op om projektet.  
 

9.  
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

 
Projektet skrider foreløbig frem som planlagt.  
 

10. 
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

 
Der arbejdes videre i arbejdsgruppen. 
Vi afventer svar fra Provstiet. 
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11.  
Nyt vedrørende hjemmesiden v. arbejdsgruppe 
 

 
Peter Jensen, Peter Nielsen og Kristian Massey-
Møller arbejder videre med hjemmesiden. Tove 
Kruse udgår af arbejdsgruppen efter eget ønske.  
 

12. 
Orientering fra formanden 
Se vedhæftede fil ang. fællesudgifter. 

 
Den afholdte samtaledag var vellykket.  
Der har været afholdt møde med Lumsås MR og 
aftalt fordeling af fællesudgifter. 
 

13. 
Orientering fra præsten 
Herunder Havnegudstjeneste 
 

 
Konfirmationerne er vel overstået, 1 enkelt 
udestår i juni.  
Havnegudstjeneste afholdes 6/6.  
Kirkeblads udkast kommer rundt til orientering.  
 

14. 
Orientering fra medlemmer 
 

LP: Møde med Kirkeværgerne afholdt. Godt med 
netværk på tværs af kirkerne.  
JRH: Husk Bispevalget, sidste frist 11/5.  
TK: Godt fremmøde til møde i Grevinge vedr. 
pilgrimsvandringerne i 2023.   
 

15. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

 
Havnegudstjeneste 

16. 
Evt.  
 

Vi bør stadig flage på officielle flagdage samt 
konfirmation under kirkelukning. 

17. 
Godkendelse af protokol 
 

 
Protokol godkendt 

18. 
Næste møde 
 

 
2/8 2022 

19. 
 

 

20. 
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