
ODDEN KIRKE  
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
Onsdag den 1. marts 2023 kl. 18.00 - Konfirmandstuen i Præstestræde. 
Jørgen sørger for kaffe/the og dagens sang/salme  

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde onsdag 1. marts 2023 

1. 
Deltagere 
 

Afbud fra KMM og LJ fra MR. YN og AK til stede. 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse til pkt. 12 

3. 
Spørgetime 
 

  
Ingen tilhørere. 

4.   
Årsregnskab v. YN 
Behandling og godkendelse 
 

Odden sogns menighedsråd, CVR.nr. 69309011, 
regnskab 22, afleveret 1.3.2023 14.58 blev forelagt af 
YN, diskuteret og derefter godkendt af MR. 
Regnskabsinstruksen blev forelagt, ændringer og 
stramninger blev diskuteret og justeret og derefter blev 
instruksen vedtaget. MR gennemgik også vedtægter for 
valgt kasserer og regnskabsfører.  

5. 
Willemoesdag d. 22. marts v. KMM  
Orientering 
 

 
Dagen er genoptaget efter corona pause. 
 

6.  
Kirke- og præstegårdssyn, dato og tid? v. JRH/LP 
Drøftelse og beslutning 
 

 
Datoen blev fastsat til 28.4. kl. 14.  JRH/LP laver 
dagsorden/tjekliste. 

7. 
Geopark Festival 2023. Skal vi deltage (så vidt jeg kan 
se på hjemmesiden, er temaet endnu ikke 
offentliggjort)? v.SE 
Drøftelse og beslutning 
 

 
MR besluttede, at tiden var løbet fra deltagelse i 
Geopark Festivalen.  

8. 
 Årshjul april måned 

• Personalemøde v. JRH 
• Infomøde for kustoder v. JRH/KMM 

Orientering 
 

 
JRH og AK arrangerer personalemøde i april. JRH og 
KMM arrangerer møde for kustoder.  

9.  
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. Orientering 
 
Åbning af kirke d. 5/3. Planlægning af arrangement. 
Drøftelse og beslutning 
 

 
Arbejdet med lamper, lysekroner, varme, kirkeskib og 
anden færdiggørelse af kirken skrider planmæssigt 
frem.  
Åbning af kirke 5.3. med lille traktement.  
 
Den officielle åbning af kirken fastlægges snarest.  

10.  
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

 
PU har på sit møde 28.2. godkendt kirkegårdsplanen.  
MR mødes 10.5. kl. 16 – 17.30 om det videre arbejde 
med kirkegårdsplanen i konfirmandstuen.  

11. 
Orientering fra formanden 

• Fællesmøde med Lumsås 
• GDPR, årlig opfølgning. 
• Fælles provstidag, hvem ønsker at deltage? 

 

 
Der er fællesmøde med Lumsås 25.4 kl.19 i 
konfirmandstuen. SE laver dagsorden.  
S.E. indskærpede de gældende GDPR- regler overfor 
MR og opfordrede til, at det blev taget op på 
personalemøde. 
 
   

12.  
Orientering fra præsten 
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MR godkender KMMs forslag om, at 
gudstjenestefrekvensen nedsættes fra 24 til 20 for 
Lumsås og Odden pr. 16 uger.  
 

13. 
Orientering fra medlemmer og 
medarbejderrepræsentant. 
 

LP: Der er opsat plakat for Willemoesudstilling på 
Anneberg. Der ligger diverse webinarer på Dab. Der 
var 50 i Egebjerg kirke i søndags, da biskoppen 
prædikede og holdt foredrag. LP og JRH deltog i 
distriktsforeningens sidste møde. 
 
TK: Fin pilgrimsvandring fra Lumsås til Højby 18.2. 
med 75 deltagere. Der er udsendt opsamling til alle 
tovholdere for de kommende vandringer med vigtige 
erfaringer. På forespørgsel er der lavet pilgrimspas til 
deltagerne. 
 
 
 

14.  
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

Højskoledag 4.3, Odden cafe 8.3 og 5.4.  

15.  
 Evt.  
 

 
Intet 

16. 
Godkendelse af protokol 
 

Protokollen blev godkendt. 

17.  
Næste møde 
Onsdag d. 3. maj 2023 
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