ODDEN KIRKE
Menighedsrådsmøde - Dagsorden
Tirsdag den 1.6. 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 29.5. 2021.
Lene sørger for kaffe.

1.
Deltagere
2.
Godkendelse af dagsorden.
3.
Spørgetime
4.
Budget 2022 v. YN
Behandling og godkendelse.
Evt. bilag kommer fra YN
5.
Kirke og præstegårdssyn v. LP, JR og LV
Ansøgning af midler fra anlægspuljen.
Drøftelse og beslutning
Se bilag
6.
Kirkegårdsplan. v. alle.
Hvor er vi og hvordan kommer vi videre?
Drøftelse
Se bilag
7.
Sogne-udflugt. v. LV og KM
Drøftelse og beslutning
8.
Møde med Lumsås Menighedsråd med udgangspunkt
i dagsordenen for mødet.
Drøftelse
9.
Orientering fra formanden
10.
Orientering fra præsten
11.
Orientering fra medlemmer
12.
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt
13.
Eventuelt
14.
Godkendelse af protokol
15.
16.
Næste møde
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Rude på mail: jette.rude@privat.dk senest 29.5. 2021.
Lene sørger for kaffe.
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Jette Rude

Tove Kruse

Anlægsønsker til budgettet 2022 for Odden kirke og præstegård!
Igangsætning af udviklingsplan for kirkegården kr. 200000,00
Maling af rækværk omkring Willemoesmonumentet kr. 36000,00
Lamper i våbenhus udskiftes og maling af vindue kr. 5000,00
Inddækning mellem våbenhus og tårn udskiftes kr. 10000,00
Udskiftning af bænke på kirkegård kr.16000,00
Udskiftning af toilet og maling af rummet kr. 10000,00
Kontorstol til graverkontoret kr. 3000,00
Afslibning af stuegulv, malerarbejde i køkken og stue og udskiftning af lamper i
præstegården kr. 40000,00

Svar til Odsherred provsti på skrivelse 6. maj 2020 ang. Udviklingsplan for Odden
kirke!
Vi har svaret på de spørgsmål som PU har stillet.
3. Der vil ikke kunne opnås arbejdsmæssige besparelser de første 5-10 år, men vores
vision med planen er også at gøre kirkegården mere attraktiv så flere vælgerat lade
sig bisætte eller begrave på Odden kirkegård.
Der er 3 gange så mange sommerhuse som helarsboliger i Odden Sogn.
6. den tilsendte plan er en vision og der kan ikke laves en større detailplanlægning
uden yderligere midler til landskabsarkitekten.
7. Grunden til at vi vil anvende slotsgrus er for at gøre den handicapvenlig.
Vi vil overveje hvordan vi kan minimere stier med slotsgrus.
9-11-12 og 21 skal defineres i en detailplanlægning og vil blive beskrevet.
14. Vi har taget til efterretning at obelisken ved krigergraven for de allierede flyvere
ikke kan flyttes.
15-13-17-18 og 19.er også ting der skal detailplanlægges men et forslag er at plante
en hæk mod vest på ”skovkirkegården” og flytte container og skur om bag hækken.
Vi regner med at søge fondsmidler til at realisere udviklingsplanen men vi regner
også med at der skal en mere detaljeret plan til og det har vi ikke på nuværende
midler til men vi har før vist at vi kan skaffe fondsmidler, hvis har en startkapital.
Vi har afhændet vores forpagtergård og graverbolig, så vi har ikke mere ”arvesølv”.

