SØMANDSKIRKEN I ROTTERDAM

Referat af 1. møde den 12. februar 2013 i det nye Menighedsråd
efter valget den 20. januar 2013
***
Til stede:

Line Kofoed, Charlotte Balslev, Henning Bøgesvang (sømandspræst), Toline
Miedema, Vivi og Hugo Sterkenburg, Helge Randsbæk, Gurli Støttrup og Frederik
Harhoff (referent).

Afbud fra:

Jørgen Petersen, Flemming Rosenkrands og Jens Fage Petersen (DSUK. Kbh.)

Dagsordenens pkt. 1: Indledende præsentationsrunde.
Line Kofoed bød velkommen til alle i det nye Menighedsråd og bad de tilstedeværende om at
præsentere sig selv hver især. Hun tilføjede, at Menighedsrådet efter sidste punkt på aftenens
dagsorden ville skride videre til valg af ny formand, næstformand og kasserer.
Dagsordenens punkt 2: Valg af referent
Frederik Harhoff valgtes som referent.
Dagsordenens punkt 3: Meddelelser fra DSUK
Stillingsopslag til stillingen som ny sømandspræst er nu sat på DSUK’s hjemmeside.
Ansøgningsfristen er den 21. marts 2013 og stillingen er med tiltrædelse i Rotterdam den 1. september
2013, dog at sømandspræsten foreløbig vil skulle bosættes uden for Kirken, idet bygningen til den tid
fortsat vil være under ombygning. Kopi af alle ansøgninger tilsendes straks Menighedsrådet, der
gennemgår dem sammen med Margith Pedersen og Biskoppen i København på et møde her i Kirken
onsdag, den 3. april med henblik på udvælgelse af kandidater til samtale. De således udvalgte
kandidater indkaldes derefter til samtaler i København i midten af april med Line Kofoed og en anden
repræsentant for Menighedsrådet samt Margith Pedersen og Biskoppen, der sammen beslutter hvilke
kandidater, der skal indkaldes til at afholde prøveprædiken i Kirken. Prøveprædikenen finder derefter
sted i begyndelsen af maj, og det endelige valg af den nye præst må da foretages af Menighedsrådet
snarest muligt derefter, således at Biskoppens udnævnelse kan nå at være på plads senest den 1. juni
2013.
Dagsordenens punkt 4: Meddelelser fra Kirken
Gurli oplyste, at hun havde fået en henvendelse fra Universitetet i Groningen kontakt til 4 danske
kvinder i Holland med henblik på gennemførelse af et forskningsprojekt. Aftalt, at Gurli sender
henvendelsen til Line, der lægger den ud på hjemmesiden og facebook således, at de danske kvinder
der ønsker at melde sig, kan gøre det direkte. Hun oplyste endvidere, at hun havde fået en
henvendelse om oversættelse af nogle sange fra engelsk til dansk, Aftalt, at vi afslår henvendelsen og
at Gurli meddeler afslaget.
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Helge oplyste, at 2 danske kor fra hhv. Ringkøbing og Vesterbro havde henvendt sig med henblik på
en optræden i Kirken i 2014. Aftalt, at Line svarer dem for at sikre, at de ikke kommer her mens
Kirken endnu er under ombygning.
Line oplyste, at hun selv i første omgang kører regnskabet i samarbejde med Lise Sinnbeck, men at
hun gerne ønsker, at en anden i Menighedsrådet overtager posten som ”kasserer”, se ndf.
Dagsordenens punkt 5: Evaluering af de seneste begivenheder
Afskeden med Line Nicolaisen som afgående sømandspræst forløb virkelig godt med en rigtig god
stemning og fulde huse med godt 100 deltagere fra menigheden. Hun holdt en glimrende
afskedsprædiken og bagefter var der reception, hvor der blev holdt et par søde og meget personlige
takketaler til Line, der for sit vedkommende blev glad for og meget rørt over både talerne og de
mange gaver, der helt fyldte gavebordet.
Umiddelbart efter receptionen var der Generalforsamling i Kirken og nyvalg til Menighedsrådet.
Begge dele forløb stille og roligt efter planen..
Den efterfølgende frokost for de frivillige var godt besøgt med 55 deltagere – det er vist rekord. Det
viste sig således at være en rigtig god ide at afholde frokosten samtidig med Generalforsamlingen, og
det aftaltes at gøre det samme til næste år.
Udstillingen af plancher med billeder fra Frederik d. VIII’s Palæ (?), der startede den 18. januar 2013,
var nu delvist blevet taget ned i forbindelse med fastelavn – en uge før udløbet. Erfaringerne med
denne udstilling har nok været, at den var for stor, fordi Kirken har for lidt plads og ikke er velegnet
til at præsentere plancherne optimalt, og fordi der havde været uforholdsmæssigt meget besvær med at
få organiseret udstillingen i forhold til den interesse, den havde affødt. Den store fordel ved
udstillingen var, at kirken markerede sig som kulturhus og arbejdede tæt sammen med de andre
danske organisationer.
Til fremtidige udstillinger kan vi få lavet et railsystem på væggene.
Fastelavnfesten var en stor succes med 124 gæster. Der var tilmeldinger gennem den danske skole og
en del tilmeldinger fra nye, potentielle venner fra Facebooksiden.
Dagsordenens punkt 6: Administration
Vi har i øjeblikket godt 60.000 Euros på vore 2 bankkonti, heraf 52,000 Euros på en opsparingskonto
i ING Bank, der imidlertid ikke giver mere end godt 1 procent i afkast. Aftalt, at Line snarest opretter
en konto i ASN, der tilbyder en højere rente, og overflytter hovedparten af denne opsparingskonto
Line omdelte det seneste årsregnskab, der bl.a. viste, at der i 2012 blev brugt 38.718 Euros mindre,
end der var budgetteret med i regnskabet for sidste år. Denne besparelse ligger hovedsagelig på
menighedsrådsformandens styring og omlægning af indkøb i årets løb til Julemarkedet, omlægning af
de fleste faste udgifter og på færre transportomkostninger. Derudover må vi i budgettet for 2013 nok
regne med, at vi i år kun får ca. 10.000 Euros ind som støtte fra fonde m.v., efter at bidraget fra Torm
er faldet bort, se ndf. - Menighedsrådet drøftede muligheden af at tilbagebetale DSUK’s
tilgodehavende på godt 6.000 Euros af tredje del af raten på lånet i DSUK på 25.000 Euros, som det
daværende menighedsråd optog i 2009 for at kunne finansiere julemarkedet, da Kirken stod uden
tilstrækkelige likvide midler. Tredje og sidste rate skulle have været tilbagebetalt af det daværende
Menighedsråd allerede i januar 2011. Aftalt, at Line snarest tager kontakt til Økonomi-chefen i DSUK
for nu at fastlægge betingelserne for lånets endelige indfrielse. Vi kan eventuelt betale halvdelen nu
og resten næste år.
Line oplyste, at hun nu havde sørget for at blive indsat som ny underskriftberettiget kontohaver med
ING Bank i stedet for Line Nicolaisen.. Det er omstændeligt, men vigtigt, at vi sørger for at de rette og
aktuelle personer står registreret som tegningsberettigede i forhold til bankerne og forsikrings-
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selskaberne. Derimod er kravet om løbende ajourføring af de underskriftsberettigede personer ikke
længere nødvendigt i Kamer van Koophandel efter at vi er blevet registreret som et kerkgenootschap.
Den nye kasserer skal ligeledes indsættes, så der er to, fælles underskriftsberettigede.
Dagsordenens punkt 7: Sponsorer
Line meddelte, at bidraget på 20.000 Euros fra Rederiet Torm er faldet væk i år, hvilket er overordentlig beklageligt. Vi har modtaget denne støtte fra Torm gennem flere år, men Rederiet har
åbenbart ikke længere midler til at fortsætte støtten – selvom mange af Rederiets skibe fortsat anløber
Rotterdam og betjenes af Sømandskirken. Vi har modtaget 2.500 Euros samt 500 euro fra sidste år fra
Deltalinqs og vil igen modtage cirka 1000 Euros fra Budget Phone Company. Desværre kan vi næppe
regne med at få fast støtte fremover fra Wrist, der allerede sidste år meldte klart ud, at deres støtte var
et ”engangsbeløb” til Kirkebilen, men vi bør stadig ansøge dem om støtte, fordi vi er en god kunde
hos dem. Vi bør endvidere søge støtte hos DFDS og Velfærdsrådet. I alt skal vi som nævnt ovenfor
nok regne med, at vi i 2013 kun kan regne med. 10.000 Euros diverse faste donorer, resten skal søges
særskilt Det blev foreslået, at vi kunne prøve at få skabt en støttekreds på Samsø, efter at Line N. er
blevet udnævnt som præst der.
Dagsordenens punkt 8: Respons på medlemsopfordringen
Line meddelte, at der var kommet en forholdsvis god respons på opfordringen i ”Kirkehilsen” til at
melde sig som fastbetalende ”Venner” af Kirken; der var foreløbig indkommet 14 nye tilmeldinger,
hvoraf de 10 havde anvist automatisk betaling af de 25 Euros pr. år som kontingent til Kirken.
Bidraget er fradragsberettiget i den hollandske selvangivelse.
Dagsordenens punkt 9: Sponsorudvalg
Helge oplyste, at ansøgninger om støtte fra Velfærdsrådet altid skal være meget konkret begrundet,
således at der søges om midler til noget ganske bestemt, der ligger inden for de formål, som Velfærdsrådet yder støtte til. Således har vi i 2012 søgt om og modtaget 10.000 kroner bl.a. til indkøb af
en i-Pad, der kan medbringes under skibsbesøgene, således at man hurtigt kan komme på nettet mens
man er i Havnen for at checke kajpladser, anløbs- og afsejlingstidspunkter, m.v., samt lejlighedsvis
stille den til rådighed for sømænd, der ikke selv har adgang til nettet. Derudover bliver der lagt nyt
klæde på billardbordet. Aftalt, at Helge sørger for udførelse af billardbordet og Line sørger for
anskaffelse af en I-pad.
Dagsordenens punkt 10: Ombygningen
Line meddelte, at hun havde deltaget i et møde den 8. februar i København med arkitekterne og
DSUK. Et af de punkter, der var blevet diskuteret igen, var det nye trægulv, der skal lægges i Kirken.
Line havde hele vejen igennem anbefalet et ”Dinesen-gulv” af tykke, brede egeplanker, men dette
gulv er åbenbart så dyrt, at arkitekterne har brugt en del ressourcer på at finde et billigere gulv – og
også har fundet et andet gulv, der dog efter Lines vurdering ikke har samme kvalitet, som ”Dinesengulvet”. Hun ville ikke udelukke, at man kan ende med at lægge et ”Dinesen-gulv” – og så spare et
andet sted, hvis det bliver nødvendigt. Næste møde med arkitekterne og DSUK finder sted torsdag,
den 14. marts i København, hvor hun selv deltager, eventuelt sammen med Line Nicolaisen.
M.h.t. tidsplanen har Line overfor byggerådgiverne påpeget hensynet til julemarkedet, og at man
derfor bør fremskynde ombygningen, hvor det er muligt eller eventuelt starte ombygningen efter
julemarkedet. Det er dog ifølge rådgiverne alt for dyrt at rykke ombygningen til efter julemarkedet
p.g.a. vinterperioden. Man vil dog forsøge at arbejde igennem ferieperioden.
Dagsordenens punkt 11: Kommunikation
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Line rejste spørgsmålet om der i menigheden fortsat kan være uklarhed om, at udsendelse af
”Kirkehilsen” fremover kun sker til de ”Venner af Kirken”, der betaler kontingentet på 25 Euros pr.
år. Som tidligere aftalt udsendes bladet i fremtiden kun med posten til de betalende medlemmer af
menigheden, hvorimod alle andre herefter selv må gå ind på hjemmesiden og læse bladet der. Dette
skal forklares nøje i det næste nummer af bladet, der så bliver det sidste, der udsendes til alle. Aftalt,
at Line skriver en reminder herom.
Line oplyste, at det nuværende system med tilmelding via Facebook til fredagscafeerne og andre
arrangementer i Kirken i og for sig er glimrende, men der består det problem, at tilmeldingerne nogle
gange kommer så sent, at Køkkenet ikke kan nå at lave mad m.v. også til de sidst tilmeldte. Aftalt, at
man tager en speciel tilmeldingsblanket i brug, der lukker for tilmeldingen (fx senest dagen før),
således at man ved tilmelding efter fristens udløb får oplyst, at det ikke længere er muligt at tilmelde
sig og at deltagelse da sker på den betingelse, at der muligvis ikke er mad nok til vedkommende. Line
har fundet et lignende program til restaurantreservationer, der koster 25 euro om måneden. Aftalt at
det tages i brug som forsøg.
Line har lagt en Google-kalender for hele året på Hjemmesiden, der indeholder alle relevante
tidspunkter vedrørende Kirken, herunder samtlige møder, kirkelige handlinger, officielle
arrangementer, besøg, ferier, udlejninger til private arrangementer, fredags-cafeer, etc. Aftalt, hver af
Kirkens ansatte samt Præsten og Menighedsrådet selv at ajourføre kalenderen, således, at den
bestandig er up to date.
Line meddelte, at hjemmesiden er ajourført.
Dagsordenens punkt 12: Eventuelt
Henning Bøgesvang takkede for den meget positive måde, han var blevet modtaget på i Kirken og for
det gode samarbejde, han havde haft med alle i den korte tid, han havde været her. Hans afløser Jens
Barfoed ville overtage som ny sømandspræst fra på søndag, den 17. februar og Henning ville så rejse
tilbage til Færøerne umiddelbart derefter. Line takkede på Kirkens vegne Henning for hans
beredvillighed til at komme ned og vikariere for en så kort periode og for hans gode arbejde og
behagelige omgangsform, og ønskede ham held og lykke fremover. Hun nævnte, at det længe havde
været Menighedsrådets ønske at komme til Færøerne og bl.a. gense nogle af de dygtige unge juniorassistenter, som Kirken har haft fra Færøerne. Henning lovede at arrangere en god tur deroppe, hvis
planerne blev realiseret.
Dagsordenens punkt 13: Valg af Formand, næstformand og kasserer
Helge, Gurli og Henning forlod herefter Menighedsrådsmødet.
Menighedsrådet valgte Line Kofoed som formand.
Frederik Harhoff ønskede ikke at genopstille som næstformand og Menighedsrådet valgte i stedet
Charlotte Balslev som ny næstformand. Line takkede Frederik for et godt samarbejde som
sparringpartner i det forgangne, til tider hektiske, år.
Toline Miedema valgtes som ny kasserer.
Menighedsrådsmødet sluttede kl. 22.
Næste møde finder sted tirsdag, den 5. marts kl. 19:30 i Kirken.
/fh.

