
 

Referat   af   generalforsamling   i   Den   Danske   Sømandskirke   søndag   den   26.  
januar   2020.   

Formanden   for   kirkerådet,   Jette   Wedell   Neergaard,   bød   velkommen   til   den  
lovligt   indkaldte   generalforsamling.   I   2019   blev   der   afholdt   ordinær  
generalforsamling   den   27.   januar   og   ekstraordinær   generalforsamling   den  
15.   september.   

Ad   1:   Valg   af   ordstyrer   Lene   Kofoed   blev   valgt   som   ordstyrer.   

Ad   2:   Valg   af   referent   
Inge   Marie   Stub   valgt   som   referent.   

Ad   3:   Godkendelse   af   dagsorden   Dagsordenen   blev   godkendt.   

Ad   4:   Formandens   beretning   Formanden   fremlagde   sin   beretnin g,    som   i   sin  
fulde   ordlyd   kan   læses   på   kirkens   hjemmeside.   Formanden   takkede   alle  
medarbejdere   og   frivillige   for   deres   store   indsats   i   det   forløbne   år.   

Ad   5:   Vedtagelse   af   budget   og   regnskab   Kassereren   Heidi   Neve   fremlagde  
budget   for   2020   og   regnskab   for   2019,   som   blev    go dkendt.   Kassereren  
takkede   Line   Kofoed   for   råd   og   vejledning   mht   regnskabet.   

Ad   6:   Fastsættelse   af   det   årlige   medlemsbidrag   Kirkerådet   foreslog   at  
forhøje   medlemsbidraget   fra   Euro   35,-   til   Euro   45,-   per   husstand   per   år.  
Forslaget   blev   vedtaget   ved   afstemning.   Generalforsamlin g en   diskuterede,  
hvad   grunden   kunne   være   til   det   meget   lave   medlemstal.   På   trods   af  
megen   mund   til   mund   reklame   samt   udsendelse   af   breve   kniber   det   med   at  
få   nye   betalende   medlemmer,   hvilket   belaster   økonomien.   Det   blev  
foreslået   at   have   indmeldelsesblanketter   l igg ende   i   butikken   og   dag li gstuen  
og   opfordre   besøgende   til   at   melde   sig   ind.   

Ad   7:   Valg   til   kirkerådet   To   af   de   nuværende   kirkesrådsmedlemmer,   Karin  
van   Doorn   og   Jannie   Munk,   stillede   op   til   genvalg.   Der   var   opstillet   en   ny  



 

kandidat,   Martin   Nielsen.   Ifø lg e   vedtægterne   består   Kirkerådet   udover  
sømandspræsten   af   6   eller   flere   medlemmer   valgt   blandt   menigheden.   Der  
var   således   ikke   opstillet   tilstrækkeligt   med   kandidater   og  
generalforsamlingen   besluttede   derfor   at   lade   Martin   Nielsen   indtage  
Thomas   Wedel   Pedersens   plads   samt   at   indkalde   til   en   ekstraordinær  
generalforsamling   søndag   den   8.   marts   2020,   hvor   yderligere   3  
kirkerådsmedlemmer   skal   vælges.   Tilmeldingsfristen   for   nye   kandidater   er  
den   23.   februar   2020.   Der   var   dagen   forinden   generalforsamlingen  
modtaget   en   ansøgning   om   opstilling   til   kirkerådet   fra   Gitte   Larsen,   men   da  
dette   ikke   var   rettidigt   opstilles   Gitte   Larsen   den   8.   marts.   Line   Kofoed  
takkede   det   gamle   kirkeråd   for   alt   det   arbejde,   der   er   udført   for   kirken   i   det  
forløbne   år,   og   præsten   roste   rådet   for   dets   positive   samarbejde   samt   dets  
store   indsats.   
 
Ad   8:   Eventuelt   Den   26.   april   2020   fylder   kirken   50   år.   Organist   Andreas  
Leif   Petersen   vil   i   den   anledning   oprette   et   projektkor   og   opfordrer  
sangglade   mennesker   til   at   melde   sig.   Der   er   ingen   optagelsesbetingelser,  
Hvordan   fødselsdagsfesten   skal   fejres   er   endnu   ikke   fastlagt.   Der   blev   i  
2019   ikke   afholdt   gudstjeneste   i   Groningen.   Men ig heden   i   Gronnin g en  
meddelte,   at   de   ikke   kunne   arrangere   gudstjeneste   i   deres   kirke   uden  
betaling,   hvilket   ellers   er   kutyme   kirkerne   imellem.   Desværre   tillader   kirkens  
økonomi   ikke   denne   udgift,   og   det   lykkedes   ikke   at   finde   alternative  
alternative   løsninger.   Karin   van   Doorn   uddelte   en   oversigt   over   kommende  
arrangementer   og   opfordrede   folk   til   at   melde   s i g   som   hjælpere.   
 


