ODDEN KIRKE
Menighedsrådsmøde - Dagsorden
Tirsdag den 1.6. 2021 kl. 18.00 – Konfirmandstuen i Præstestrædet.
Eventuelle tilhørere er velkomne på Teams. Ønsker man at deltage via Teams skal man kontakte Jette
Rude på mail: jette.rude@privat.dk senest 29.5. 2021.
Lene sørger for kaffe.

1.
Deltagere
2.
Godkendelse af dagsorden.
3.
Spørgetime
4.
Budget 2022 v. YN
Behandling og godkendelse.
Evt. bilag kommer fra YN
5.
Kirke og præstegårdssyn v. LP, JR og LV
Ansøgning af midler fra anlægspuljen.
Drøftelse og beslutning
Se bilag
6.
Kirkegårdsplan. v. alle.
Hvor er vi og hvordan kommer vi videre?
Drøftelse
Se bilag
7.
Sogne-udflugt. v. LV og KM
Drøftelse og beslutning
8.
Møde med Lumsås Menighedsråd med udgangspunkt
i dagsordenen for mødet.
Drøftelse

Alle MR medlemmer til stede, Anders Kjeldgaard
deltager som ny medarbejderrepræsentant,
Yvonne Nielsen deltager i pkt. 4 og 5
Dagsordenen tilføjes et underpunkt under pkt. 5,
der hedder overslag over opmuring af
kirkegårdsmur.
Ingen tilhørere.
Årsbudget 2022 for Odden MR, CVR nr.
69309011, som blev afleveret 1.6.2021 kl.16.31
blev fremlagt og godkendt.
SE og JR deltager 24.6. i budgetsamrådsmødet i
provstiet.
MR godkendte forslag til anlægsønsker for 2022.
MR besluttede at fremsende overslag på
opmuring af kirkegårdsmuren til Provsti Udvalgets
5% pulje. MR håber muren bliver repareret i
efteråret 2021.
JRH og LP justerer udkast til svar til Provsti
Udvalgets skrivelse ang. udviklingsplan for Odden
kirkegård og fremsender den.
MR sigter mod sogneudflugt i samarbejde med
Højby i september.
MR drøftede udkastet til dagsorden for mødet
med MR i Lumsås torsdag 3.6. kl.19.

9.
Orientering fra formanden

SE orienterede om, at MR har fået 1,6 mill fra
Augustinusfonden til renovering af kalkmalerier,
samt uklarhed i skrivelse fra
Kirkeistandsættelsesordningen 2021, der skal
afklares vedr. brug af midler til kalkmalerier.

10.
Orientering fra præsten

Der er konvent næste uge i Løgumkloster for
Odsherreds Provstis præster. Deadline på
kirkebladet 18.6.
LV orienterede om, at suppleanter efterspurgte
deltagelse i MR arbejdet. SE har plan om vi på
MR mødet i august planlægger møde mellem MR
og suppleanterne i løbet af efteråret. LP
orienterede om, at proceduren vedr. fjernelse af
gitter var i orden.
MR vendte udkast over arrangementer til
Kirkeblad og afholdelse af Grundlovsdagen.

11.
Orientering fra medlemmer

12.
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt
13.
Eventuelt
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14.
Godkendelse af protokol
15.
16.
Næste møde
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