ODDEN KIRKE
Menighedsrådsmøde - Dagsorden
Tirsdag den 2.3. 2021 kl. 18.00 – Konfirmandstuen i Præstestrædet.
Eventuelle tilhørere er velkomne. Ønsker man at deltage via Teams skal man kontakte Jette Rude på tlf.
53380533 senest 1.3.2021
1.
Deltagere

Alle MRs medlemmer til stede, samt Yvonne
Nielsen og Alice Sarp på Teams.

2.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendes.

3.
Spørgetime

Ingen fremmødte.

4.
Økonomi v. YN
Beslutningspunkt. Bilag vedhæftet.

5.
Graverens mobil v. SE
Beslutningspunkt.

6.

Ændring af forretningsorden v. JR
Forretningsordenen § 3 stk. 1: I stedet for: "...senest 7
hverdage..." ændres til mandag ugen før, og § 3 stk 2:
"...Formanden sender senest 5 hverdage..." ændres til
onsdag ugen før.

YN gennemgik årsregnskabet for Odden kirke
2020 cvr.nr. 69309011, som er afleveret 2.3.
2021 kl.18.21 og det blev godkendt af MR.
Vedtægt for valgt kasserer, vedtægt for
regnskabsfører samt regnskabsinstruks for
Folkekirkens lokale kasser blev godkendt.
3G udgår og graveren skal have ny telefon.
Kontaktpersonen er ansvarlig for indkøb af ny
telefon.
MR godkendte ændringen. TK opdaterer.

Beslutningspunkt. Bilag vedhæftet.
7.
Kirke og kirkegårdssyn v. LP
Beslutningspunkt.
8.
Ringetider i kirken v. LP
Beslutningspunkt.
9.
Sogneudflugt v. KMM
Beslutningspunkt.
10.
Fordeling af kollekt, Odden Sogn og Provsti v. KMM
Beslutningspunkt. Bilag vedhæftet.
11.
Orientering fra formanden

Kirkesyn flyttes frem til marts måned på årshjulet.
Årshjulet sættes på dagsordenen på næste MRmøde og revideres. Datoen for kirkesyn er 15.4.
kl.16.
LP laver instruks for de kommende ringetider.

MR udskyder den endelige beslutningen om evt
deltagelse i sogneudflugt og afventer
sundhedsmyndighedernes udmeldinger.
MR besluttede ud over egne 5 projekter også at
støtte provstiets projekt for 2020.
William Demant fonden har afslået støtte til
renovering af kalkmalerier, der er søgt støtte i
kirkeistandsættelsesordningen under KM, og der
søges snarest støtte i Augustinusfonden. SE har
afsendt ansøgning til provstiet om flytning af orgel,
vedlagt TKs særstandpunkt. MR afventer
eventuelt udspil fra Geoparken. Der har været
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møde med kirkeministeriets bygningskonsulent
Michael Madsen ang. varmepumpe, og han har
udarbejdet rapport. MR afklarer MMs konklusion
vedr. hans anbefaling af luft til luft, og MR
indhenter efterfølgende tilbud på 2-3 forskellige
typer varmepumper.
MRs medlemmer bedes være klare på indhold,
hvilken art punkt, der er tale om, bilag mv., når de
fremsender punkter til dagsorden.
MR behandler principper for gavegivning på
næste møde.
12.
Orientering fra medlemmer

LP indkalder til et møde om det videre arbejde
med udviklingsplanen for kirkegården. LP og
graveren tjekker op på sikring af gravsten.
LBV arbejder med ansøgninger om støtte til
flytning af orgel.
JRH har fået mail om, at Nationalmuseet er klar til
at påbegynde arbejdet med kalkmalerier.
KMM; Konfirmanderne har valgt datoer for
konfirmation.
TK opfordrede til debat i MR om kirkeerfaringer fra
coronaperioden og kommende tiltag, evt baseret
på FUVs coronarapport og input fra Stiftet om
påsken. Det samme angår rapporten om
Danskerne og Folkekirken 2020.

13.
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt v.
SE.
14.
Evt.

Datoer for konfirmation opdateres på hjemmeside.
KMM orienterede om forårets arrangementer. Der
annonceres løbende.
Intet.

15.
Godkendelse af protokol
16.
Næste møde 6.4.2021
Mødet sluttede kl. 21.06
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