
 
ODDEN KIRKE 
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
Tirsdag den 3.8. 2021 kl. 18.00 – Konfirmandstuen i Præstestrædet. 
Susan sørger for kaffe. 

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 3.8. 2021 

 
1. 
Deltagere 

Afbud fra LBV. JR fraværende. Anders Kjelgaard 
og Yvonne Nielsen til stede.  

2.  
Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. Pkt 6 ændres til ’Nyt 
fra graveren’.  

3. 
Spørgetime 

  
Der var ingen tilhørere.  

4. 
Regnskabsgennemgang v. YN 
Behandling og godkendelse.  
Bilag er udsendt af YN 

Der var debat om forbruget af varme i kirken, som 
er steget de senere år. Problemet er komplekst og 
afventer bl.a. renovering af kalkmalerier, ændring 
af varmekilderne i kirken mv. Anders Kjeldgaard 
undersøger problemstillingen i diverse fora, og 
MR henvender sig til stiftet, når det står klart, hvad 
der er den rigtige løsning og hvad, der skal søges 
om.  
Rapporten for første halvår blev gennemgået og 
godkendt. 

5. 
Budgetsamråd v. JR 

 
JR, LBV og JRH deltog i stiftets budgetsamråd i 
juni. Budgettet afklares i provstiudvalget i august.  

6. 
Ønske om ny computer på graverkontoret v. AK 

Anders har holdt ferie. Personalet er begyndt at 
klippe hæk og er igennem ca. 1/5. Et par gravsten 
er blevet beskadigede ifm. arbejdet på 
kirkegården, og der er dialog i gang med 
gravstedsejerne om udbedring af skaderne. 
Anders foreslår, at opdatering af hans computer 
og telefon indgår i budgettet for 2023. Der er 
have-landsskabsmesse i Slagelse 24. – 26. 8. 
Nogle af medarbejderne og MR-medlemmer 
deltager.  

7.  
Varme i præstegården v. JRH 
Orientering og beslutning. 
Bilag er tidligere sent at Per Hagemann d. 8.7. 2021 

MR vedtog tilbud om luft til vand fra Kaj Larsen 
efter anbefaling fra Per Hagemannn, rådgivende 
ingeniør. 

8. 
Status på kalkmalerier v. arbejdsgruppen.  
Orientering 

MR har fået 700.000 fra A.P. Møllers støttefond til 
istandsættelse af kalkmalerier. 
Nationalmuseet mangler fortsat at tage stilling til 
flytning af orglet.  
 

9.  
Årshjul: 
Kustode-afslutning v. JRH og KMM 
Orientering 
Friluftsgudstjeneste v. KMM 
Orientering 

7.9 er der kustodeafslutning. Der sker en 
erfaringsopsamling og opdatering omkring forhold 
ved kirken.  
Der er friluftsgudstjeneste i Klint 15.8., kl. 11.00. 

10. 
Samtaledag v. SE 
Drøftelse og beslutning 

Forslag fra KMM om en samtaledag med 
suppleanter og personale, som kan have ’kirke for 
alle’ som tema. Dagen skal skabe dialog mellem 
MR, suppleanter og personale om ideer til det 
videre arbejde. Gerne en lørdag formiddag i 
oktober.  

11.  
Orientering fra formanden 

SE orienterede om revisorfuldmagt. Der er MR 
formandsmøde 31.8. i provstiet. 

12. 
Orientering fra præsten 

 
Fra 1.8. giver reglerne mulighed for 80 deltagere i 
kirkelige handlinger uden sang, 25 personer med 
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sang. Det giver i praksis ingen problemer ift. de 
kirkelige handlinger.  

13. 
Orientering fra medlemmer 

JRH: Møde for kontaktpersoner i Nykøbing 18.8., 
og valg til provstiudvalg 2.9. Der er tæring i rør i 
præstegården, som er i gang med at blive 
udbedret. Problemet er indberettet til provstiet.  
 

14. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 

KMM orienterede arrangementer i Odden cafeen, 
sogneudflugt 8.9., og konfirmandindskrivning.  

15. 
Eventuelt 

Kort og pixibøger i kirken blev drøftet. Vi kører 
videre med bønnerne og pixibøger. TK aftaler 
med Kirsten Rasmussen.  
 

16. 
Godkendelse af protokol 

Protokollen blev godkendt. 

17.  
Næste møde  
7.9. 2021 
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