Menighedsrådsmøde

06-11-18

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat

Omtalt / bemærkninger

Meddelelser fra DSUK

Meddelelser fra kirken

Aktiviteter siden sidst

Aktiviteter kommende:

Julemarked Rotterdam

Julemarked Amsterdam
Julefrokost DDBC
16 december
Julegudstjeneste i
Groningen
16 december Rotterdam

Stillingen som
køkkenassistent skal slås
op.
Simon har været på cursus
hos ICMA
Der er kommet 1
konfirmand mere på
holdet.
Ålborg handelsskole 10-10
Barnedåb 13-10 og 14-10
Fodbold Danmark Irland
13-10
Børneklub 27-10
Sømandsgudstjeneste
28-10
Sypiger, bogklub,
fredagscafe
Nørkleklub 7-11
Ambassadøren kommer og
åbner Julemarked fredag kl
10.
Burgernet kommer lørdag
formiddag.
Listen med de frivillige
bliver sendt ud 7-11,
frivillige bliver indbudt til
at komme kl 9
Der skal laves en
toiletplan. Der skal
papierhåndklæder og en
stor skrallespand på hvert
toilet
Køleskabet i
mellemlejligheden sættes i
gang inden julemarked.
Behandles senere
Behandles senere
Lyspigerne fra Danmark
tager til julegudstjenesten i
Groningen.
Juleklip med gløg og

Til stede: Maaike, Kirsten,
Kristine, Birthe
Afmeldt: Vivi
MR = Menighedsrådet
Beslutninger
Godkendt.
Godkendt.
MR har godkendt
Margaretas forslag til
opslag af stillingen.

Næste børneklub en lørdag
i januar.
Vi bestiller færre bøger til
bogklubben i fremtiden.
Vi tænker over nyt
menukort til fredagscafe

Vi arbejder alle videre efter
køreplanen.

MR og Line kører dagen.

Julemarked Amsterdam
Julefrokost DDBC
16 december
Julegudstjeneste i
Groningen
16 december Rotterdam
Økonomi

Marketing

Sponsoraktiviteter

Bygning

Kirkens kalender

toilet
Køleskabet i
mellemlejligheden sættes i
gang inden julemarked.
Behandles senere
Behandles senere
Lyspigerne fra Danmark
tager til julegudstjenesten i
Groningen.
Juleklip med gløg og
æbleskiver.
Line har sendt regnskab.
Facebook, hjemmesider
nyhedsbrev.
Annoncer kører.
Der er skrevet på FB hos
radio Rijnmond og Open
Rotterdam.
Bidrag til indkøb til
julemarked.
Rubrikannoncer.
Vi har fået adresser på
fonde vi kan søge.
Køkkenassistent har
skrevet forslag til brev
hvor der informeres om vi
kan søge penge.
Køkken, bar, køleskabe,
fryser
Schoondergang har givet
os et tilbud til reparationer/
nyanskaffelser.
Det er dyrt.
Forslag: vi køber ny bar og
lejer køleskabe.
Hul ved døren.
Der lugter dårligt i køkken,
butik og Helgas værelse.
Mellemlejligheden skal
ryddes op.
Helgas værelse skal ryddes
op.
Opvaskemaskinen er
repareret.
Hermeta reagerer ikke på
forespørgsel.
Brug af kalenderen:
Arrengementer.
Mellemlejligheden står ofte
meldt beboet, i kalenderen.
Præsten bruger
mellemlejligheden til
møde- og samtalerum.

MR og Line kører dagen.
Regnskab er godkendt.
Alt holdes up to date af
præst og assistenter.
Formand holder en finger
på pulsen.

Brevet er sendt til formand
og MR til godkendelse.
MR har godkendt.
Fryseren repareres 7-11-18.

MR har sagt ja.
Hul ved døren repareres
med sand 7-11-18

Maaike kontakter arkitekt
igen efter julemarked
Rdam
Kalenderen bruges
profesionelt.
MR skal holdes orienteret
om arrengementer i kirken
Der skal laves et reglement
om brug af
mellemlejligheden, og
aftales depositum.

op.
Opvaskemaskinen er
repareret.
Hermeta reagerer ikke på
forespørgsel.

Kirkens kalender

Bilen

Skade på bil

Besættelse af kirken, evt
via telefon

Ankomst af
julemarkedsvarer
Assistenterne

Kontor
Julefrokost
Eventuele ferier
Lyssestager

Menighedsråd

Maaike kontakter arkitekt
igen efter julemarked
Rdam

Kalenderen bruges
profesionelt.
Brug af kalenderen:
MR skal holdes orienteret
Arrengementer.
Mellemlejligheden står ofte om arrengementer i kirken
meldt beboet, i kalenderen. Der skal laves et reglement
om brug af
Præsten bruger
mellemlejligheden, og
mellemlejligheden til
aftales depositum.
møde- og samtalerum.

Kilometer maximum.
Via Jonas WA forsikring,
via DSUK. Vi ofrer ikke
kirkens no-claim.
Fra nu af og indtil
julemarkederne skal der
altid være 1 person på
kirken som er parat til at
åbne døren hvis der
kommer varer ind også
udenfor kirkens
åbningstider.
Noteres og kontroleres.
Ting som skal gøres,
rengøring, oprydning,
haveordning osv bliver
ikke altid gjort.
Regninger, skannede og
ikke skannede, ligger
mellem hinanden.
Er aflyst
Jonas 24 og 25/11

Vi sætter kilometerantallet
op og beder Line om at
ordne det.
Formand og Line tager sig
af det.

Præsten informerer
assistenterne. Telefonerne
skal være tændt/blive
svaret

Køkkenassistent er
informeret.
Præsten strammer op!

Vi skal lave en procedure
om orden på kontoret.

MR har godkendt, Kirsten
Vi har fået et forslag til nye
bestiller, Birthe informerer
lysestager til kirkens
hos Line hvor mange vi
arrengementer.
skal købe.
Opkald til valg af
menighedsråd ved følgende
Formand og præst går i
generalforsamling i
gang.
nyhedsbrev og på
hjemmeside.

