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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 2.2. 2021 

1. 
Deltagere 

Susan Elisiussen (SE), Lene Vandborg(LV), 
Jørgen Revsbech Hansen (JRH), Lenda 
Petersen(LP), Jette Rude (JR), Kristian Massey 
Møller(KRM) 
Afbud fra Tove Kruse og Alice Sarp 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
Dagsorden godkendt idet det bemærkes at det er 
aftalt, at der skal være et punkt om generel 
kommunikation, hjemmeside mm. Det kommer på 
fremtidige dagsordner 
  

3. 
Spørgetime 
 

  
Ingen tilhørere tilstede. 

4.   
Placering af orgel. v. SE 
Beslutningspunkt 
Se de i mailen vedhæftede bilag. 
 

 
Status: MR har besluttet 2/6 2020 at flytte orglet 
permanent i forbindelse med restaurering af 
Kalkmalerierne.  Provstiet har afsat kr. 1,4 mill til 
projektet i sin helhed jvf 
rammeudmelding/ansøgningspulje fra 15/9 2020. 
Provstiet har videresendt ansøgningen til Stiftet, 
hvorfra vi afventer svar. Når svaret foreligger 
sender MR fondsansøgninger af sted. 
 
Menighedsrådet har d.d. besluttet placeringen af 
orglet som i Scenarie 1 fra Rønnow arkitekter A/S, 
idet MR gerne vil have sænket orglet så meget 
det er praktisk muligt. 
 
Følgende særstandpunkt modtaget på mail fra 
Tove Kruse tages til referat: 
 
Ang. pkt. 4 vedr. orgel, så går jeg ikke ind for, at 
MR fremsender forslaget til ansøgning om flytning 
af orglet til stiftet, jf. vedhæftede.  
Hvis MR beslutter at fremsende ansøgningen går 
jeg ind for scenarie 3 for at minimere de 
arkitektoniske skader ved flytningen.  
 

5. 
 Sogneudflugt 2021, v. SE 
Beslutningspunkt. 
  

 
Punktet er på dagsorden jf. MRs årshjul.  
Lene Vandborg og Kristian Massey Møller vil 
gerne være tovholdere på udflugten og kontakter 
Højby sogn. Evt. kan programmet fra 2020 
bruges, da udflugten blev aflyst grundet corona.  
 

6. 
Degne-gudstjeneste, v.SE 
Beslutningspunkt 
Se det i mailen vedhæftede bilag 
 

 
I tilfælde af at præstens skulle blive syg og der 
ikke kan skaffes vikar kan en Degne-gudstjeneste 
(lægmands gudstjeneste) gennemføres.   
Alice Sarp kan gennemføre dette eller evt. Jørgen 
Revsbech. 
 

7.  
Lær dit Provsti at kende, v. TK 
Beslutningspunkt 
Se det i mailen vedhæftede bilag 
 

 
Det blev besluttet at Odden sogn gerne vil være 
med og Tove Kruse udpeges til tovholder for 
projektet. 
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8. 
 Lukket punkt 
Orienteringspunkt fra formanden 

 

9.  
Orientering fra formanden 
 
 

Der er sendt fondsansøgninger afsted til William 
Demant fonden og A.P. Møller fonden vedr. 
restaurering af kalkmalerierne. 
 
Ang. Jordvarme i præstegården, en konsulent 
kommer fredag – Jørgen, Lene, Kristian og Susan 
deltager. 
 
Provstiudvalget har bevilget midler til nyt ur til 
klokkeringning samt betaling af arkitektregning. 
 

10. 
Orientering fra medlemmer 
 

KMM: Odden dag 6/3 aflyst, Willemoesdag 22/3 
aflyst, Odden cafe 3/3 aflyst. 
Konfirmationer i foråret 25/4 og 2/5 gennemføres 
men med tilbud om evt. at flytte til aug/sep. Der er 
9 konfirmander i år.  
 
JRH: Der er afholdt MUS samtaler med 
personalet. 
 
LP: LP giver besked til Anders om at bestille uret 
til automatisk klokkeringning, som vi har fået 
bevilget kr. 31.250 til. 
 
JR: Der er lavet en arbejdsgang på kollekt 
optælling. 
Der er oprettet mapper i Menighedsrådsarkivet i 
DAPén (DigitaleArbejdsPlads).  
JR har tilbudt at oprette en oversigt over 
igangværende projekter. 
 
 

11.  
Eventuelt 
 

 

12. 
Godkendelse af protokol 
 

 
 

13. 
Næste møde 2.3. 2021 
 

Det besluttes at vi mødes fysisk og vi holder det i 
konfirmandstuen. 

 

 

Susan Elisiussen                                          Lene Birk Vandborg   Jette Rude 

 

 

Kristian Massey Møller                                 Lenda Pedersen                                                          Tove Kruse (AFB) 

 

 

Jørgen Revsbech Hansen 

 


