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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 4.januar 2022 

1. 
Deltagere 
 

Afbud fra LP og AK 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
 Dagsordenen blev godkendt. 

3. 
Spørgetime 
 

 Ingen tilhørere. 

4.   
Punkter fra årshjul: 
1) Personaleudflugt. Udsat sidste år. Forslag om 
Trelleborg. v. alle 
Drøftelse 
2) Kollekt. Hvem skal modtage i år? v. alle. 
Drøftelse og beslutning 
 

 
1. SE taler med personalet om årets 

personaleudflugt. 
2. MR ser på støttens størrelse, når der er 

regnskabsafslutning i 2021. 

5. 
Status på Kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
 

Arbejdsgruppen (JRH og JR) har haft møde med 
arkitekt Rønnow og planerne for flytning af 
orgel/varmeprojekt er fremsendt til stiftet til endelig 
godkendelse. 

6.  
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe. 
Læs tidligere mails fra TK og JRH 
Drøftelse og beslutning. 
 

MR godkendte den reviderede kirkegårdsplan fra Anne 
Stausholm, fremsendt til sidste MR-møde. Stausholm 
udarbejder svar på de spørgsmål, som stift og PU har 
stillet. Svaret fremsendes sammen med planen til PUs 
næste møde 13.1.2022. 
 

7.  
Orientering fra formanden 
 

S.E. orienterede om betalingen af arkitekt på 
kalkmalerier, ansøgning hos PU på 50.000 kr. til 
renovering af toilet og ansøgning vedr. betaling af nyt 
fyr i præstegård. 
 

8. 
Orientering fra præsten 
 

KMM orienterede om fordeling af midler fra 
Overbylegatet til 17 ansøgere. Alle, der havde ansøgt 
om julehjælp i Odden og i Lumsås fik julekasser. 
KMM meddeler forårets konfirmanders forældre, at 
konfirmationen vil foregå i Lumsås kirke. Der var 
ingen problemer med antal deltagere ved julens 
gudstjenester.  

9.  
Orientering fra medlemmer 
 

JRH orienterede om, at det MR ikke får fra 
forsikringen vedr. badeværelse i præstegård, ansøger 
MR PU’s 5% pulje om.  

10. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 
 

KMM: Odden cafeen i begyndelsen af december var 
velbesøgt, Julematineen var sparsomt besøgt 
formentlig pga corona, Odden cafeen 5.1. 2022 er 
aflyst pga corona.  
 
 

11.  
Evt.  
 
 

 

12. 
Lukket Punkt 
 

 
 

13. 
Godkendelse af protokol 

Protokollen blev godkendt 
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14. 
Næste møde 
 

MR besluttede at reducere mødefrekvensen for 2022, 
og efter et år at evaluere om det påvirker kvaliteten af 
MRs arbejde. Næste MR møde er 1. 3. 2022. 
 

15. 
 

 

16. 
 

 

17. 
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