Menighedsrådsmøde

11-12-18

Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen
Godkendelse af referat

Omtalt / bemærkninger

Meddelelser fra DSUK

Meddelelser fra Kirken

Godkendt
Godkendt
Der er ansøgninger til
køkkenassistent
Kirken er lukket 26-12 til
6-1
Køkkenassistent har
telefonvagt.
Præsten vil gerne have
adskilte telefoner og
hollandsk voicemail

Aktiviteiter siden sidst:

-Julemarked Rotterdam
-Skandinavisk julemarked
Amsterdam
-Evaluatie julemarkeder
-Nordisk gudstjeneste i den
Svenske Kirke
-Nørkleklub
-Bogklub

Aktiviteter kommende:

*Julegudstjeneste
Groningen 16-12
*Børne gudstjeneste 23-12
*Juleaften gudstjeneste
24-12
*1ste juledag gudstjeneste
25-12
-Gløgg og juleklip 16-12
-Bogklub 8-1
-Nytårsgudstjeneste og
takkefrokost frivillige 13-1
-Snakke klub 16-1
-DDFK med påhæng 25-1
-Gudstjeneste og
generalforsamling 27-1
-Nordisk gudstjeneste i den
Danske Kirke 24-2
Banksaldi d.d. 06-11-18
orientering

Økonomi

Til stede: Maaike, Kirsten,
Vivi, Kristine, Birthe
Beslutninger

Præsten vil gerne have
skiltet placeret oppe ved
vejen, menighedsrødet vil
hellere have skiltet tæt ved
kirken

Der bliver pakket ned fra
julemarked og jul 27+28
dec.
Birthe laver et evaluatieark som bliver sendt per
mail. Derefter
sammenkomst.
Nordisk gudstjeneste gik
godt, sidste gudstjeneste i
den Svenske Kirke

Ny klub, starter 16-1-19
Præsten spørger
kontaktperson fra DDFK
om at kontakte formanden
Budget og regnskab
godkendt.
Vi har fået tildelt 30.000
D.kr fra Jubileumsfonden
til køleskab og skilt.
Vi skal spørge Rotterdam
Kommune om reglerne,
Maaike informerer hos

-DDFK med påhæng 25-1
-Gudstjeneste og
generalforsamling 27-1
-Nordisk gudstjeneste i den
Danske Kirke 24-2
Banksaldi d.d. 06-11-18
orientering
Økonomi

Marketing
Sponsoraktiviteter

Præsten vil gerne have
skiltet placeret oppe ved
vejen, menighedsrødet vil
hellere have skiltet tæt ved
kirken
Facebook/Hjemmesiden/
Nyhedsbrev,
Idee: Link til butikken med
foto's og priser
Rubriksannoncer

Ny klub, starter 16-1-19
Præsten spørger
kontaktperson fra DDFK
om at kontakte formanden
Budget og regnskab
godkendt.
Vi har fået tildelt 30.000
D.kr fra Jubileumsfonden
til køleskab og skilt.
Vi skal spørge Rotterdam
Kommune om reglerne,
Maaike informerer hos
kommunen.
Vi skal huske at få det hele
med, bl.a. butiksnyheder i
nyhedsbrev.

Bygning

Update reparationer

Vi skal kontrolere om
kloarken er i orden
Vandet i bruseren i toilettet
og mellemlejligheden skal
løbe igennem min. 2
minutter ugentligt. Dette
gælder også for vandhanen
i Helgas rum.
Fryseren er midlertidigt
repareret, resten følger.
Vi har fået nyt barkøleskab.
Vi mangler stadig et stort
køleskab.
Bruseren og
opvaskemaskinen i
præstelejligheden bliver
repareret.
Restarbejdet ved dørene er
færdigt

Menighedsråd

Datum møde i januar med
evaluering julemarked

Tirsdag 8-1-19 kl 11.00

Menighedsråd

Hvem stiller op igen?
Er der tilmeldelser?

Maaike stiller ikke op
Kirsten stiller ikke op
Vivi stiller ikke op
Birthe stiller ikke op
Tilmeldelser:
Karin van Doorn

Udlejning af kirkens
lokaler

Evt til den Svenske Kirke

Udsat

Køkkenassistent

Der er 4 ansøgere, der
kommer samtaler.

Skype samtaler var positive

Køkkenvejleder

Vi har en ansøger

Julefrokost DDBC
14-12-2018
Sælge varer som er over

Forberedes i samarbejde
med køkkenassistent

Vi laver en aftale i næste
uge
Line, Maaike, Kirsten og
Birthe hjælper til

Karin van Doorn
Udlejning af kirkens
lokaler

Evt til den Svenske Kirke

Udsat

Køkkenassistent

Der er 4 ansøgere, der
kommer samtaler.

Skype samtaler var positive

Køkkenvejleder

Vi har en ansøger

Julefrokost DDBC
14-12-2018
Sælge varer som er over
datum

Forberedes i samarbejde
med køkkenassistent

Vi laver en aftale i næste
uge
Line, Maaike, Kirsten og
Birthe hjælper til

Til billigere pris?

Udsat

Hvad forventer vi af
hinanden, hvordan taler vi
internt om og til hinanden

Udsat

Kontoret, daglig
administration

Det går noget bedre men
der er stadig plads til
forbedringer.
Kan eventuelt gøres digitalt

Interne forventninger og
kommunikation på kirken

Eventuelt

