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Menighedsrådet tiltrådte ved en ekstraordinær generalforsamling d. 14.06.2011. I perioden indtil
1.1.2012 afholdtes 5 møder i kirken i Rotterdam. Referaterne er offentliggjort og tilgængelige på
www.kirken.nl.
Det stod tidligt klart, at kirkens økonomi var usikker, og genoprettelse af en stabil økonomi har
derfor spillet en stor rolle til møderne.
Der opstod i løbet af efteråret enkelte større praktiske problemer, som skulle løses hurtigt.
Menighedsrådet bestræbte sig i hvert enkelt tilfælde på at finde en langtidssigtet løsning.
Desuden har rådet i samarbejde med revisor Danielle de Kruijff indrettet regnskabet med henblik
på at forstørre indsigten i økonomien.
Næsten samtidig med det nye menighedsråd tiltrådte tre nye personalemedlemmer: husmor
Gudrun Støttrup, seniorassistent Helge Randsbæk og juniorassistent Sonja Nygaard Thomsen.
Menighedsrådet har nydt et fint og konstruktivt samarbejde med både det nye personale,
sekretær Lise Sinnbeck og præst Line Nicolaisen.

Aktiviteter	
  
Menighedsrådets opgaver består i at virke for gode vilkår for Evangeliets forkyndelse samt at
sikre Sømandskirkens funktion som ramme for kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter såvel for
Sømandskirkens fastboende som for dens sejlende menighed.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

41 gudstjenester i Sømandskirken, 4 i Amsterdam, 1 i Groningen
2 børnegudstjenester
Nato-gudstjeneste i Brunssum og indvielse af den danske kirke i Bruxelles
6 øvrige deltagelser af Sømandskirkens præst: Nordiske gudstjenester,
fredsgudstjeneste og reformationsgudstjeneste i Rotterdam
Kirkelige handlinger: 2 dåb, konfirmation m. 6 konfirmander, 1 begravelse
241 skibsbesøg
Arrangementer for menigheden i øvrigt:
o To Julemarkeder, det traditionelle over 4 dage i Rotterdam og som noget nyt een dag
i Amstelveen samt et lille marked på American School of the Hague
o Fastelavnsfest og juletræstfest for børn
o binde adventskrans-dag
o Skt. Hansfest
o Nytårsfest
o 48 fredagscaféer
o 5 koncerter/live musik I kirken
o 19 udlejninger til private formål
o Sypiger
o Bogklub
o Kreativ Klub/ museumsbesøg
o 1 foredrag
o 1 sangeftermiddag
o Filmforevisninger
o TV: Håndboldkampe, fodboldkampe, valgaften o.lign.
Sømandspræstens virkede som social attaché til ambassaden ved adskillige lejligheder.
Kirkebladet udkom 3 gange og redigeredes af Line Nicolaisen. Oplaget er 900. Udover
hjemmesiden oprettedes en Facebook gruppe med nuværende 180 medlemmer,
fortrinsvist yngre mennesker. Facebook-siden redigeres af sekretær Lise Sinnbeck.
Menighedsrådet arbejder på at oprette en ny og mere brugervenlig hjemmeside med en
netbutik

Praktiske	
  problemer	
  og	
  løsninger	
  i	
  2011	
  
Vedligehold
DSUK og Sømandskirken har en aftale om , at kirken som sådan ikke betaler husleje men
vedligeholder bygningen til normal standard. Sømandskirken har dog i foregående år ikke
opbygget reserveringer til dette formål. DSUK har som ejer af kirkebygningen I Rotterdam søgt
Mærsk Foundation om støtte til en større renovering. Hertil er udarbejdet en rapport i nært
samarbejde med menighedsrådet og personalet.
DSUK og menighedsrådet håber at modtage et positivt svar i løbet af første kvartal 2012.
Desværre gik varmesystemet ned i løbet af 2011 og menighedsrådet besluttede sammen med
DSUK at udføre de nødvendige reparationer og investeringer, i håb om at disse udgifter på sigt
tages med i den større renovering. Installationen blev udført af et godkendt installationsfirma og
efter indhentet sagkyndig rådgivning.
I redegørelsen for ønskerne for nyindretningen af kirkens køkken har menighedsrådet
understreget hvor vigtig indtjeningen fra netop køkkenaktiviteterne er for kirkens økonomiske
grundlag.
Menighedsrådet forventer desuden, at renoveringen bl.a. af de gamle vinduer vil give ekstra store
besparelser på varmeudgiften på længere sigt.
Bus
Kirkebussen som havde kørt 300.000 km og holdt i 10 år, stod for udskiftning. Menighedsrådet
fandt mulighed for at anskaffe en såkaldt dobbeltkabineversion på “grå” plader, som ikke er bpmpligtig. Hermed blev det muligt at købe en ny bil i stedet for en brugt. Anskaffelsesprisen blev
25.000 euro ekskl. Moms mod bytte af den gamle bil.
ITF’s Seafarers Trust gav 15.000 euro til anskaffelse af en bus og ship supply Ove Wrist bidrog
med yderligere 5.000 euro. Med bilforhandleren blev indgået en leaseaftale for to år, så bilen er
helt betalt pr. 1.1.2014. Bilen fik dermed en forlænget garanti op til 4 år.
Træ
Det store træ foran kirken forvoldte mange problemer. Ikke bare rødderne gav problemer for
adgang til kirken, i en storm brækkede en gren af og forvoldte skade på parkerede biler. Kirken
søgte derfor om tilladelse til at fælde træet, hvilket blev udført af et specialiseret firma.
Personaleudgifter
DSUK afholder udgifter til lønninger i Sømandskirken til præsten, husmoren, senior- og
juniorassistenten. I 2011 blev sekretærens stilling truet af nedskæring, og det daværende
menighedsråd besluttede at godtgøre lønnen overfor DSUK for at bibeholde sekretæren.
Menighedsrådet besluttede at fortsætte aftalen i 2012. Sømandskirken betaler løn for
sekretæren, afholder udgifter til revisoren, rengøring samt organist.
Skade
En større reparation I 2010 efter vandskade blev ikke dækket af forsikringsselskabet som
forventet, så kirken må selv afholde disse udgifter.
Frivillige
Menighedsrådet har taget initiativet til at ordne forholdene omkring de frivillige. Rotterdam
kommune tilbyder en gratis forsikring af frivillige medarbejdere, blot skal disse være registreret i
et arkiv på kirken. Derfor vil alle frivillige blive bedt om at underskrive en aftale om frivilllige
aktiviteter og aflevere et kopi af deres identitetsbevis.

Indtjening	
  
Julemarked
Der blev afholdt tre julemarkeder i 2011. Et firedages julemarked i Rotterdam, 1 dag i Amstelveen
samt et lille et på American School of the Hague. Alle markeder havde fine besøgstal, med en
samlet indtægt på 40.000 euro.
Kirken havde mange frivilllige til at hjælpe, trofaste som nye ansigter. Under den traditionelle
takkefrokost afholdtes en undersøgelse blandt de frivilillige om deres erfaringer. Resultatet tages
med i forberedelserne til julemarked 2012.
Omsætningen til julemarkederne opnåede samme størrelse som i 2010 på trods af krisen.
Menighedsrådet satser på at opnå bedre indkøbsaftaler til julemarkedet 2012, så varerne kan
sælges til en lavere pris, hvilket forventes at øge omsætningen.
Omsætning i butikken
Meget lavere end sidste år. Menighedsrådet har planer om at kommunikere kirkens muligheder
som mødested mere målrettet. Dette indebærer bl.a. et antal kulturelle arrangementer i
samarbejde med Det Danske Kulturinstitut DKI i Bruxelles.
Desuden kan kirken i større grad fungere som mødested mod betaling for danskere både privat
og forretningsmæssigt.
Udlejning
Danish Dutch Business Club og Den Danske Skole holdt deres julefrokost i kirken.
Derudover blev kirkens selskabslokale, i nogle tilfælde med catering, udlejet til private. I alle
tilfælde modtog kirken en leje.
Gaver og medlemskab
Gaver og donationer er aftaget stærkt I de senere år. Dog har Sømandskirken modtaget store
beløb fra Torm-fonden, ITF Seafarers Trust Fund og Ove Wrist. Menighedsrådet er ekstra
taknemmelig for alle gaver, stor og små, i disse svære tider.
Menighedsrådet satser på I 20112 at opnå flere donationer ved intensiveret sponsorsøgning.
Medlemskabet opkrævedes hidtil løbende gennem hele året. Menighedsrådet ønsker at indrette
opkrævningen på et fast tidspunkt på året og give medlemmer mulighed for at betale direkte over
nettet. Det forventes, at dette vil øge indbetalingen væsentligt.
Kirken har omkring 50 personer eller familier, der betaler medlemsskab. Menighedsrådet vil
stimulere at flere udaf de 900 der modtager Kirkehilsen, bliver medlem.
Lån fra DSUK
Ved tiltrædelsen 14.06. overtog menighedsrådet regnskabet med et udestående beløb til DSUK.
Det vedrører en tredje termin på et lån, som ifølge aftalen skulle være tilbagebetalt d. 1.1.2011.
Menighedsrådet ønsker at betale lånet tilbage og vil foreslå DSUK at sprede betalingen.

Generelle	
  tiltag	
  til	
  forbedring	
  af	
  kirkens	
  økonomi	
  
Skattemæssige fordele
• Menighedsrådet har anmodet det hollandske skattevæsen om tilkendelse af ANBI-status.
Hermed bliver gaver, legater og testamenterede beløb til kirken skattefri for bade giver og
modtager.
• Menighedsrådet har anmodet skattevæsenet om refundering af 50% af allerede betalt
energiskat, hvilket muligt giver et beløb på over 2000 euro årligt.
• Ved at ændre indkøb i Danmark fra butik- til engrosindkøb kan man, bortset fra lavere
indkøbspriser, opnå refundering af 25% moms.
• Revisoren vil undersøge, om moms-refundering fra 2010 er muligt, da formodentligt ikke
al betalt moms er opkrævet.

Cash flow prognose
Menighedsrådet ønsker at sikre et uhindret cash flow for kirken. Derfor udarbejdes et månedligt
cash flow skema I samarbejde med revisoren. Dette gør det muligt i tide at frigive midler efter
behov.
Besparelser
Menighedsrådet har siden tiltrædelsen i maj bestræbt sig på at tage alle udgifter op til revision.
• Omlægning af internet- og telefonikontrakter er realiseret hvilket bringer udgiften ned fra
3000 euro til ca. 1000 euro årligt.
• Udskiftning af bilen til en varebil på “grå” plader giver en stor vægtafgiftsbesparelse
• Kirkens tilgodehavende opnår i øjeblikket en meget lav rente på 1,8% i ING.
Menighedsrådet har derfor besluttet at oprette en opsparingskonto uden krav om indlæg
og en højere rente på 2,7% i ASN banken.
Mellemregning med DSUK
Sømandskirken har en løbende mellemregning (rekening courant) med DSUK. DSUK godtgør
befordring og varme overfor kirken og opkræver til gengæld løn for Lise Sinnbeck og diverse
abonnementer.
Denne mellemregning er nu opført i regnskabet. Desuden er frekvensen af afstemningen forhøjet
til månedligt i stedet for et par gange om året. Således er der nu løbende indsigt i kirken reelle
økonomi.

