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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 5. oktober 2021 

1. 
Deltagere 

Afbud fra JRH 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsordenen blev godkendt 

3. 
Spørgetime 
 

Ingen tilhørere. 

4.   
Revisionsprotokol og Revisor påtegning til regnskab 
2020 v YN. 
Orientering og godkendelse. 

YN gennemgik revisionsprotokol. MR havde 
lejlighed til at stille spørgsmål. MR skrev under.   
YN orienterede om, hvilke midler MR havde fået 
bevilget til sine anlægsønsker.  
 

5. 
Nyt fra graver.  
Herunder orientering om beskæring af træer i 
præstegårdshaven. 
 

AK orienterede om sager om to gravsten, der skal 
renoveres, indkøb af bænke til kirkegården, 
vedligeholdelse af toilettet og beskæring af træer i 
præstegårdshaven. 
 

6. 
Udfordringer med at overholde budget til blomster mm. 
i kirken v. LP. 
Drøftelse og beslutning 
 

YN orienterede om, at MR havde brugt sit budget 
til blomster 30.9, men regnskabet er samlet set i 
overskud. AK mente, at der skulle bruges omkring 
5.000 kr. resten af året på blomster mv. hvilket 
MR godkendte. 
Spørgsmålet om blomstervækst på kirkegården 
sættes på MRs dagsorden i foråret.   

7.  
Samtaledagen d. 30/10 2021 v. SE 
Drøftelse og beslutning 
 

På grund af en del afbud fra suppleanter og 
medarbejdere udsættes samtaledagen til 31.3. kl. 
17-20.  

8. 
Julefrokost for personale v. SE 
Drøftelse og beslutning 
 

Julefrokost for MR og personale og de frivillige 
fredag den 3.12. kl. 13.  

9.  
Status på Kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

Kirken forventes lukket fra maj til december ifm. 
flytning af orgel og restaurering af kalkmalerier.  

10. 
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

Kirkegårdskonsulenten har svaret provstiet på 
deres brev af 10.9., at arkitekten skal revidere sin 
plan. Jørgen, Tove og Lenda arbejder videre med 
kirkegårdsplanen. 

11.  
Orientering fra formanden 
 

Formanden har godkendt penge til en trompetist 
til kirkemusikfestival, LP overtager SEs bistand 
ved julekrybbearrangementet, der er bevilget 
midler til dækning af konsulent ifm varme i 
præstegården, spørgsmålet om tysk og engelsk 
pjece om kirken drøftes, når kirken genåbner.  

12. 
Orientering fra præsten 
 

KMM har aftalt fordelingen af de 4 gudstjenester 
juleaftensdag med Jette Greve.  

13. 
Orientering fra medlemmer 
 

JR: Har sat skilte på de store askebægre på P-
pladsen ved kirkegården 
LP: Har været til kirkeværgemøde. Næste 
kirkeværgemøde bliver på Odden i foråret 2022. 
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JRH og LP har været til temadag i Haslev om 
diakoni.   
 
LBV: Er flyttet på Holbæk og bruger for meget tid 
på veje og transport og træder derfor ud af MR.  
 
TK: Ansøgning om støtte til projektet 
”Pilgrimsvandring fra kirke til kirke i Odsherred 
Provsti” i 2023 forankres i Odden MR. Ansøgning 
fremsendes til provstiudvalget først i 2022. TK 
har efter aftale med MR og snak med Kirsten 
Rasmussen indkøbt Pixi bøger, postkort, 
inspirationskort og infomateriale til våbenhuset. 3. 
Der var dejligt mange tilhørere til skumringsstund 
1.10, men igen rift om hynder at sidde på.  

14. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

KMM:.Skumringsstunden er blevet meget bedre 
annonceret sidste gang.  Sogneudflugten gik fint 
rundt i Odsherred med 35 deltagere. 
Højskoleaften 29.10 med spisning, fortælling og 
fællessang.  

15. 
Eventuelt 
 

SE gjorde opmærksom på weekend i foråret om 
liturgi og gudstjeneste.  
 

16. 
Godkendelse af protokol 
 

Protokol blev godkendt. 

17. 
Næste møde 
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