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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 6. december 2022 

1. 
Deltagere 
 

MR samt Anders Kjelgaard og Yvonne Nielsen 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
Dagsordenen blev godkendt 

3. 
Spørgetime 
 

  
Ingen tilhørere 

4.   
Menighedsrådsmøder: 
-Evaluering af mødefrekvens v. alle. Drøftelse og 
beslutning 
-Kan mødedag flyttes til anden ugedag pga. 
studiekreds i Skt. Nicolai Kirke v TK. Drøftelse og 
beslutning 
https://holbaekkirke.kw01.net/page/12369/studiekreds 
 

 
MR besluttede i 2023 at holde møde i februar, 
marts, maj, juni, august, oktober og november. 
Skal særlige emner drøftes indkaldes til et 
ekstraordinært møde.  
I foråret 2023 ligger MR møderne på den første 
onsdag i måneden. 
 

5. 
Årshjul skal revideres v alle. Drøftelse og beslutning 

Årshjul 2022.xlsx

 

 
MR gennemgik årshjulet, de enkelte aktiviteter og 
besluttede, at årshjulets aktiviteter i 2023 justeres 
ift. de måneder, hvor MR holder møde. 
 
 

6.  
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

 Processen forløber planmæssigt. Kirken 
forventes åbnet 5.3. 2023. 

7.  
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

MR holder møde om kirkegårdsplanen 24.1. kl. 
16. 

8. 
Orientering fra formanden 
 

 
SE orienterede om formandsmøde med provsten, 
jf. referat fra mødet.  

9.  
Orientering fra præsten 
Herunder orientering om julegudstjeneste i Willemoes 
Hallen. 
 

1.Midlerne i Overby legatet er uddelt og man har 
realiseret hovedstolen. Årets 28 ansøgere har fået 
støtte. Legatet er nu nedlagt. 2. Der er plan for 
forberedelse af julegudstjenesten i 
Willemoeshallen.  

10. 
Orientering fra medlemmer og 
medarbejderrepræsentant. 
 

 
 AK: orienterede om GDPR-løsning i Graverhuset. 
 
LP: orienterede om arbejdet med 
kirkegårdsvedtægten. 
  
TK: 1. Der var stor interesse for årets 
julekrybbeværksted fra konfirmander, 
børnefamilier, bedsteforældre. Der blev lavet 
omkring 30 julekrybber, som nu står rundt omkring 
i de små hjem. 2. Der er lavet en flot folder for 
pilgrimsvandringerne i Odsherred 2023. Der bliver 
linket til den på hjemmesiden. Der bliver 
annonceret i lokalpressen, på Facebook og på 
aktiviteter på Odden. Vi starter fra Odden kirke 
21.1. 2023 kl.10. 

https://holbaekkirke.kw01.net/page/12369/studiekreds
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11.  
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

Odden cafeerne er annonceret. På Odden 
portalen er kommet kalender, som Jette 
annoncerer kirkens arrangementer på.  

12.  
 Evt.  
 

 
Intet. 

13. 
Godkendelse af protokol 
 

Protokollen blev godkendt. 

14.  
Næste møde 
 

Onsdag den 1.2. 2023. Jette laver kaffe og the og 
vælger dagens sang/salme.  

15. 
 

. 
 

16. 
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