Referat fra menighedsrådsmøde den 26. marts 2014.
Tilstede: Jens Barfod, Thomas Wedel Pedersen, Toline Miedema, Line Kofoed, Vivi Sterkenburg.
Afbud: Franz Alstrøm.
1) Dagsordenen blev godkendt.
2) Ny formand for DSUK søges efter Hans Skov Christensens død. Line videresender brev fra DSUK herom.
Jens vil på personlig titel pege på Gammeltoft Hansen og Karsten Nissen.
3) Meddelelser fra kirken:
a) Annette har ferie 1 uge fra den 2. maj.
b) Man tæller besøgende, der er mindst 1 person hver dag. Ønskeligt er en ugeoversigt.
c) Line har udarbejdet en telefonliste således at man kan vælge personen, man ønsker at tale med.
Med lidt omrokering bliver den opdateret den 28.03.14.
4) Aktiviteter:
Gudstjenesterne er pænt besøgt med et gennemsnit på 10 – 20 personer, Fastelavn var en stor succes
med 75 børn og voksne, de morede sig med 3 tønder.
Børneklubben er mindre besøgt, hvilket sikkert vil ændre sig i den nye kirke.
Torsdagscaféen har i øjeblikket ikke den store tilslutning.
Bogklubben: Angelique de Kroon har oversat ”Det syvende barn” til hollandsk. Vil være en god idé at
Invitere hende til bogklubben.
5) Økonomi:
Banksaldi er tilfredsstillende.
Venter at få energiskat og moms tilbagebetalt.
6) Prøveprædikener:
a) Vivi gav et referat af samtalerne i København og gjorde rede for, hvorfor den ene af kandidaterne
ikke blev inviteret.
b) Fredag den 28. marts kl 17. kommer den 1. kandidat og tirsdag den 1. april den 2. kandidat.
7) Meddelelser fra ombygning ved Line:
Gulvet er ved at blive lagt, Line vil prøve at arrangere, at vi kan få et kig ind i kirken.
Altermøblerne skal renoveres ligesom de øvrige møbler. Forslag om en hyggelig ”flyttedag” med auktion
af gamle varer f.eks. de gamle hvidevarer. Det nye køkken bliver professionelt med nye hvidevarer.
Den 12. maj skulle der gerne være adgang til rengøring. Kirken skal være helt støvfri, inden det
renoverede orgel bliver sat på plads. Den 28. maj skal nøglerne til Claes de Vrieselaan afleveres.
Jens har lejligheden til den 15. maj. Den 17. maj er der konfirmation her kl. 11. Der må findes en løsning
for at få husfæste præsteparret de mellemliggende dage. Det er ikke nogen god idé, at de flytter over i
den nye kirke. Jens’s sidste almindelige gudstjeneste er søndag den 11. maj.
Den 18. maj Nordisk gudstjeneste.

8) Genindvielse:
Datoen er stadig søndag den 8. juni. Fredag den 6. juni kommer Mærsk Fonden samt den danske
Ambassadør.
Der skal laves en liste over personer med særlig tilknytning til kirken gennem årene. De vil få en særlig
invitation. Borgmesteren i Rotterdam samt faste sponsorer såsom Deltalings skal inviteres.

9) Marketing:
KH deadline er den 7. april, udsendes den 15. april
Foreslået billeder af ombygningen og en påskegul forside. Jens sender fotos fra Fastelavnsfesten.
Invitation af menigheden til genindvielsen den 8. juni kl 11. Festprogram – alle velkomne.
Ny præst er på nuværende tidspunkt ikke valgt.
Særlig invitation til Hollænderbørn enten den 15. juni eller 22. juni
Facebook er en stor succes takket være Kristians indsats.
Den 21. juni fejres muligvis Sankthans. Rådet spørger menigheden pr. email.
10) Sponsorudvlag:
Thomas har lavet en fin liste med mulige sponsorer, Line opdaterer løbende.
Modtager gerne tombolagaver.
Vivi er i gang med at få hobbyfirmaet Creativ til at annoncere i KH.
Lauritsfonden har givet afslag til køb af møbler, men vi får muligvis penge til møbler på anden vis.
Nye møbler vil koste 50.000,- Euro.
Boet efter tidl. Mærskdirektør Poul Rasmussen i Svendborg giver 25.000 dkr., disse bliver ikke
udbetalt, men vi kan fremsætte ønsker. F.eks. har Toline en adresse, hvor de 2 skibe kan rengøres for
500,- pr. stk.
”Nyboder” lamper overvejes til kirken, men de er endnu ikke valgt.
11) Julemarkedsudvalg:
Line og Toline har været til et møde med svenskerne og nordmændene vedr. weekend marked i
Amsterdam i kirken Nassau den 7. + 8. november 2014.
Frokosten for frivillige ved julemarkedet bør afholdes inden jul – adskilt fra generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes januar 2015.
12) Nedsættelse af udvalg:
Nye aktiviteter: madlavning/ børnedag med aktiviteter til Sankthans.
Diskussionen udsættes til næste møde.
13) Forslag til behandling på mødet skal indgives skriftligt.
Kirken har 60 års jubilæum den 7. november. Alle enige om at fejre dagen lørdag den 4. oktober 2014.
Forslag om at køre fotos fra kirkens historie på en beamer.
Ref. Vivi S.

