
ODDEN KIRKE  
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
Tirsdag den 2. august kl. 18.00 - Konfirmandstuen i Præstestræde. 
Susan sørger for kaffe/the og dagens sang/salme  

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 2. august 2022 

1. 
Deltagere 
 

Afbud fra Tove Kruse 
Jette Rude deltog på teams p.g.a.sygdom. 
Afbud fra Peter Jensen. 
 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
 Pkt. 7 ændres til fastlæggelse af personalemøde. 

3. 
Spørgetime 
 

  
Ingen spørgsmål. 

4.   
Regnskab 2. kvartal v. YN 
Behandling og godkendelse, samt sende til PU og 
lægge op på kirkeportalen.  
 

 
2.kvartal blev fremlagt og godkendt. 
Forbrugsprocent af ligningsmidler i 1.halvår er 
47,91. 

5. 
Økonomi: energipriserne er voldsomt stigende. Hvad 
vil det sige i forhold til vores budget? Er der steder vi 
kan spare? V. alle 
Drøftelse 
 

 
Vi gennemgik evt. sparemuligheder men 
konkluderede at vi skal være opmærksomme på 
vores elforbrug. 
Vi skal søge om en energirigtig affugter og måske 
l e d pærer i lysekronerne til budget 24..  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
Julekrybber v. TK 
Planlægning 
 

 
Julekrybbeværksted 26/11 kl. 10-15. 
Tove og Kristian er tovholdere.  

7.  
Planlægning af personalemøde. 
 

 
Afholdes 2/9-22 kl. 0800. 
Jørgen indkalder. 

8. 
Fremtidig kommunikationsstrategi – hjemmeside, 
Facebook og fysiske opslag v. JR 
Drøftelse  
 

 
Jette Rude laver et oplæg . 

9.  
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
Belysning i tårnrummet v. arbejdsgruppen 
Beslutning 
 

 
Nationalmuseet er startet restaurering af 
kalkmalerier d.d. 
Orgelet er er flyttet og støvvæg er etableret mod 
tårnrum. 
Næste møde i mhr. Påbegyndes i kirken.kl.1700 
Beslutning om fremtidig belysning træffes på 
møde i oktober eller december. 
 

10. 
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

 
 Anne Stausholm er  blevet bedt om at indarbejde 
stiftets landskabsarkitekts bemærkninger  i vores 
udviklingsplan . 
Susan indkalder til et ekstraordinært 
menighedsrådsmøde hvor udviklingsplanen er 
eneste punkt. 

11.   
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Nyt vedrørende hjemmesiden v. arbejdsgruppe 
 

Henviser til pkt. 8,  

12. 
Orientering fra formanden 
 

 
Orienterede om, at Peter Jensen udtræder af 
menighedsrådet med øjeblikkelig virkning. 
Stedfortræder Anne Brûgmann indkaldes til næste 
møde. 
 

13. 
Orientering fra præsten 
Herunder høstgudstjeneste i Auktionshallen d. 18/9. 
 

Sogneudflugten er fuldtallig med 50 deltagere. 
Høstgudstjeneste med sanwich og øl, vand og 
kaffe.  
Der afholdes samtidig det årlige 
menighedsmøde/informationsmøde om årets 
gang i kirken.  

14. 
Orientering fra medlemmer 
 
 

Lenda roste graverpersonalet for deres håndtering 
af ”spindemøl” på kirkegården. 
Har også været på kirkegårdsvandring på Vig 
kirkegård med stiftets landskabsarkitekt. 
Pilgrimsvandringer starter fra Odden Kirke 21/1-
23 kl. 1000 
 

15. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

. 
Jette Rude overtager administrationen af 
facebook. 

16. 
Evt.  
 

 

17. 
Godkendelse af protokol 
 

 

18. 
Næste møde 
 

4-10 kl. 1700  
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