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Tirsdag den 7. december kl. 18.00 - Konfirmandstuen i Præstestræde. 
Jørgen sørger for kaffe/the og dagens sang/salme  

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 7. december 2021 

1. 
Deltagere 
 

Alle MR medlemmer til stede. 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. 
Spørgetime 
 

 Ingen tilhørere. 

4.   
Fremtidige MR møder. Mødefrekvens, indhold på 
møder mm. v. alle.  
Drøftelse og beslutning 
 

MR holder også i 2022 møde den første tirsdag i 
måneden, undtagen august. 

5. 
Coronasituation, fremtidige handlinger, restriktioner 
mm. v. KMM og SE 
Drøftelse og beslutning 
 

Kirken følger gældende regler for håndtering af 
corona Max antal kirkegængere på 100 i Odden 
kirke  og dermed ikke kontrol af coronapas. MR 
følger situationen løbende og vurderer mulige 
scenarier i dialog med personalet. 

6.  
Punkter fra årshjul: 
Revidering af årshjul.  
 

MR gennemgik og opdaterede årshjulet på diverse 
punkter. JR udsender revideret årshjul. 

7.  
Status på Kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

MR diskuterede forespørgsel fra Gunilla Rønnow 
vedr. bænke og låger ifm. flytning af orgel. MR 
besluttede, at lågerne ikke skulle genbruges.  
 

8. 
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

LP, JRH og TK har holdt møde med Anne 
Stausholm 12.11 med henblik på at få 
opdateret vores udviklingsplan for 
kirkegården.  Vi har 2.12. fået udspil, som der 
skal arbejdes videre med.  
 

9.  
Orientering fra formanden 
 

Der er indgået en samarbejdsaftale for organist og 
kirkesanger i Lumsås/Odden pastorat. Formanden 
udsender sin årsberetning som julebrev inden jul. 

10. 
Orientering fra præsten 
 

Der har været konfirmandafslutning torsdag for 
hele holdet. Der skal findes løsninger, hvis kirken er 
lukket til påske, evt. transport til Lumsås.  
 

11.  
Orientering fra medlemmer 
 

JR: uddelte pjecer om Nr. Asmindrups 
kirkegårdsprojekt. JRH: trærod under kirkemur er 
ordnet, samt tegl ved skrotrende mv. AK får lavet ny 
lokalaftale vedr. ændring af arbejdstid grundet 
sognesammenlægning. Organist og kirkesanger får 
også nye ansættelsesbreve. Det har været 
nødvendigt at etablere nyt fyr i præstegården.  TK: 
Velbesøgt og hyggeligt julekrybbeværksted på 
Odden skole. Fremvisning af krybberne i kirken 2. 
søndag i advent.  

12. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

Julematine 21., 22., 23. december i Odden kirke 
17.00 – 17.30, Oddencafe 8.12. 
 

13. Intet. 
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Eventuelt 
 
14. 
Godkendelse af protokol 
 

Referatet blev godkendt. 

15. 
Næste møde 
 

 

16. 
 

 

17. 
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