
ODDEN KIRKE  
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
Tirsdag den 1. marts kl. 18.00 - Konfirmandstuen i Præstestræde. 
Lenda sørger for kaffe/the og dagens sang/salme  

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 1. marts 2022 

1. 
Deltagere 
 

Afbud fra TK 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

Rettelser til punkt 11 – dato skal være 31/3. punkt 
17 skal hedde punkt 20.  Dagsorden godkendt. 
  

3. 
Spørgetime 
 

 Ingen tilhørende 

4.   
Årsregnskab v. YN.  
Behandling og godkendelse 
 

 
YN gennemgik årsregnskabet for Odden kirke 
2021 cvr.nr. 69309011, som er afleveret 1.3. 2022 
kl.18.20 og det blev godkendt af MR.  
MR vil gerne have ført til protokols, at vi næste år 
vil have bedre tid til regnskabs gennemgang – evt. 
planlægger vi et separat regnskabsmøde. 
 

5. 
Fællesudgifter for Lumsås og Odden. Hvilke udgifter er 
der, og hvordan fordeles de? v. YN, SE og KMM 
Orientering og drøftelse 

 
Fællesudgifter omfatter almindelige kontorudgifter, 
computer, fagbøger, annoncering evt. 
præstesekretær. MR´s holdning er at alm 
fællesudgifter deles i rimeligt omfang og afregnes 
kvartalsvis.  
SE kontakter Lumsås MR for en aftale.   
 

6.  
Organist Flemming Dreisig foreslår at der lejes et 
digitalt orgel til opstilling i Lumsås Kirke i den periode 
Odden Kirke har lukket. Det vil give flere muligheder 
for orgelspil i perioden, bl.a. med koncerter og 
matinee´. v. SE 
Drøftelse og beslutning 

 
Leje af digitalt orgel vil koste ca. kr. 42.000 
i perioden.  
MR er ikke indstillet på at leje orglet og organist  
Fl. Dreisig finder en løsning for at øve andet sted i 
perioden.    
 
 

7.  
Der er en fejl i vores kirkegårdsvedtægt, vedr. 
kistebegravelser i plænen. 
Kirkeværge foreslår følgende rettelse:  
§21, stk. 3 Kister kan ikke nedsættes i fællesplænen 
      Rettes til:                  
I Fællesgraven kan kister kun nedsættes i række Y. 
v. LP 
Drøftelse og beslutning. 

 
Rettelse godkendt. 
LP skriver til provstiet herom. 

8. 
Provstesyn d. 27. april 2022 kl. 13.30. Provst Karin 
Bundgaard Nielsen og provstiets bygningssagkyndige 
Jesper Herbert deltager.  
Der har været formøde med deltagelse af JRH, LP og 
Alice Sarp. 
v. JRH og LP 
Orientering 

 
Rapporten fra det tidligere provstesyn blev 
gennemgået og vi har udført de fleste af disse 
opgaver.  
Der afsluttes i konfirmandstuen. 

9.  
Der er følgende anlægsønsker til kirkegård: 
Lamper til Våbenhuset kr. 5.000 
Bænke til Kirkegården kr. 16.000. 
v. LP 
Drøftelse og beslutning 
 
 

 
MR enige om at købe 3 stk. bænke fremstillet af 
genbrugsmateriale.  
Vi afventer at købe lamper til vi også skal købe 
lamper til kirkerummet. 
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10. 
Kirkebil til gudstjeneste i Lumsås Kirke i den periode 
Odden Kirke har lukket. Vi har talt om påsken, men 
hvad med resten af perioden? Hvad er muligt, og 
hvordan gør vi det? v. KMM 
Drøftelse og beslutning 

 
Den mest gangbare løsning er at tage bussen til/ 
fra Havnebyen eller evt. tage Flextrafik. Evt. kan vi 
opfordre til privat samkørsel.  
 

11.  
Samtaledag torsdag den 31. marts kl. 17-21 med 
ansatte, suppleanter og MR. Opsamling på hvem der 
gør hvad? v. SE 
Drøftelse og beslutning.  
 

 
SE/KMM sørger for forplejning. 
 

12. 
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

 
Vi har rykket  kirkeministeriet for svar og 
tilladelserne er på vej.   Og projektet kan stadig gå 
i gang efter Willemoesdag. 

13. 
Status på kirkegårdsplan. 
Nyt fra landskabsarkitekt Anne Stausholm. Indeholder 
bl.a. svar på spørgsmål fra provstiet. Se mail fra TK til 
MR den 15. februar. v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

 
MR godkender at svarene fra landskabsarkitekten 
sendes til provstiudvalget til godkendelse af 
kirkegårdsplanen.  
Regningerne til landskabsarkitekten betales. 
Fremover vil vi bede om at få tilbud på arkitektens 
arbejde forinden udførelse når detailplanlægning 
skal udføres.   

14. 
Orientering fra formanden 
 

Personaleudflugt :JRH taler med personalet på 
tirsdag og melder tilbage til SE om der er 
interesse.  
Bispevalg: der ligger diverse materiale på DAPén. 
Pilgrimsvandring 2023 - indbydelse sendt ud til 
informationsmøde 6/4 2022 til MR medlemmer. 
 

15. 
Orientering fra præsten 
Willemoesdagen er aflyst. Mindegudstjeneste i stedet. 
Orientering. 
 

 
Mindegudstjeneste afholdes den 22/3, kl.17:00. 
Konfirmanderne tager til Roskilde Domkilde.  
Odden café 2/3.   Odden dag den 5/3. Fredags 
cafe 8/4 
KMM sætter annonce i om lukning i forbindelse 
med restaurering og Willemoesdag.   
 

16. 
Orientering fra medlemmer 
 

LP: Orientering om sag om evt. flytning af en urne 
– MR giver tilladelse til flytningen hvis der 
ansøges. 
orientering om bevarelse af en gravsten til 
lapidariet. 
orientering om at gitteret omkring et gravsted er 
nedtaget. 
Aftenringningen flyttes til kl. 18 når vi overgår til 
sommertid.   
JRH: jordvarmeanlæg projektet startes op 8/3  
Provsten fylder 50 år – reception 9/3, kl. 14 – 17 
på Hotel Højby Sø. 

17. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

 
Se orientering under præstens orientering 

18. 
Evt.  
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19. 
Godkendelse af protokol 
 

 

20. 
Næste møde 
 

3/5 2022 
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