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1. 
Deltagere 
 

KMM, SE, LJ, JRH, JR, LP, TK, YN, AK 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. 
Spørgetime 
 

  
Ingen tilhørere. 

4.   
1. udkast til regnskab 2022. v. YN. Orientering.  
YN sender oplæg på mail inden weekenden 
 

YN forelagde udkast til regnskab, som MR drøftede. I 

marts kommer det endelige regnskab, som MR skal 

godkende. 

 

5. 
Skift af låsekasser i kirke og kirkekontor v. AWK. 
Drøftelse og beslutning (se evt. mail fra 9/1 23)

Tilbud_7577.pdf
 

 
AK forelagde baggrunden for tilbud på skift af låsene, 

som MR accepterede.  

 
 

6.  
Kirkegårdsvedtægt er revideret v. AWK og LP. 
Orientering og godkendelse. 

Odden 

kirkegårdsvedtægt_2023.docx
 

AWK og LP forelagde revision af 

kirkegårdsvedtægten, som MR drøftede og rettede i. 

Den rettede vedtægt fremsendes til godkendelse i 

provstiet. 

7. 
Grundet affaldssortering er der behov for flere 
skraldespande på kirkegården v. AWK og LP. 
Orientering og beslutning. 

AWK og LP forelagde baggrund for behov for flere 

affaldsspande. Beslutning udskydes til efter næste 

formandsmøde. 

8. 
Punkter fra Årshjul: 

1) Fordeling af kollekt 
2) Personaleudflugt. MR’s tur til planlægning. 

Hvor vil vi hen, hvem står for planlægning, og 
hvem skal med? 

3) Sogneudflugt 2023. Odden arrangerer i år 
KMM har ide til arrangement. Se mail fra KMM 
25/1.  

4) Årligt fællesmøde med Lumsås’ MR  

1. Kollekten fordeles fortsat efter samme 

kriterier som hidtil.  

2. Personaleudflugt i september, ved LJ og JRH.  

3. Sogneudflugten foregår 11.8 sammen med 

Højby. I år går udflugten til landsbyen 

LilleSyd ved Herfølge med besøg i Vejleå 

kirke og Vallø slotspark. 

4. SE drøfter fællesmødet med formanden i 

Lumsås. 

9.  
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. Orientering 
 
Åbning af kirke d. 5/3. Annonceret i kirkeblad. 
Planlægning af arrangement. Drøftelse og beslutning 
 

 
 JR orienterede om planer for belysning i kirken. 

Forslaget fremsendes til godkendelse i provsti og stift. 

 

Kirken åbner 5.3 som annonceret. Den officielle åbning 

aftales på næste møde.  

10.  
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

 
MR havde møde 24.1. 2023 om udviklingsplanen for 

kirkegården, jf. referat. I forlængelse heraf fremsender 

LP den reviderede plan plus MRs kommentarer til PU 

til mødet 28.2.  

11. 
Orientering fra formanden 
 

 
SE har bevilget SIM kort ifm. varmestyring.  

SE orienterede om invitation til provstiaften 30.3. i 

Vallekilde-Hørve. MR og personale melder tilbage 1.3. 
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12.  
Orientering fra præsten 
 

KMM orienterede om god deltagelse i Odden cafeen, 

om højskoledagen 4.3, konfirmandernes gudstjeneste, 

Willemoesgudstjeneste med samling på Gniben 22.3. 

Det skal afklares, hvornår Dreisig genoptager sine 

fyraftenskoncerter. 

13. 
Orientering fra medlemmer og 
medarbejderrepræsentant. 
 

LP: Kapellet må gerne bruges i vinterperioden. 

Odsherred museum har udstilling om Willemoes, som 

kirken kan reklamere for.  

LJ: Her læst ’Kirkens Rum’ og også ’Bibelens 

kvinder’, som anbefales. LJ opfordrede også til, at der 

etableres en læsekreds på Odden igen. Der var interesse 

for forslaget. 

TK: Pilgrimsvandring Odsherred 2023 startede fra 

Odden kirke 21.1.2023 med 90 deltagere. Næste 

vandring er 18.2. fra Lumsås til Højby.  

 

14.  
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 
Opsummering af mailkorrespondance i gruppen. Hvem 
sender vi mail til, og hvem forventer vi svar af? v. SE 
 

Mails, der rundsendes i MR, skal præcisere, om der er 

tale om orientering eller beslutning. 

15.  
 Evt.  
 

 
 

16. 
Godkendelse af protokol 
 

Protokol blev godkendt. 

17.  
Næste møde 
Onsdag d. 1. marts 2023 
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