Referat fra menighedsrådsmødet i Rotterdam onsdag den 4. oktober 2017

Til stede: Birgitte Bach, Birthe Jillissen, Kirsten Rasmussen, Michael Nørgaard, Ulrik Iversen
Fraværende: Maaike van der Plas

1. Dagsorden godkendt. Referat fra sidst godkendt.
2. Meddelelser fra DSUK: Ingen nye meddelelser
3. Meddelelser fra kirken
a. Ferier: Ingen nye ferieønsker

4 Aktiviteter:
a. siden sidst: Fin deltagelse ved gudstjenesterne. Hyggelig konfirmandopstart med overnatning
på kirken og deltagelse i den fælles nordiske gudstjeneste på den norske kirke. Populær
fredagscafé med stegt flæsk. Sypigerne er ved at være klar med deres ting. Godt foredrag i
bogklubben om Grundtvig med godt fremmøde. Nørkleklubben har sendt en masse ting til
julemarkedet i Ourekredsen. Vi har haft besøg af Nordic Tankers til middag.
b. kommende: Julemarkeder: Der er lavet bestillinger ved de forskellige firmaer. Der er lagt en
plan for bagedage. Der er lavet flyers. Der er lavet reklame for julemarkedet på Facebook og
udsendt mail for at hverve frivillige. Ulrik og Birgitte bestiller banner (de skal laves i in-design).
Julemarkedsmøde for de frivillige på fredag: Birgitte, Ulrik og Kirsten gennemgår hvad vi sælger,
hvordan kirken bliver indrettet mm.

5. økonomi:
a. Orientering om banksaldi d.d.
b. Orientering om rapport til d.d.

6. Marketing:
a. KH er udkommet med flyers til julemarkederne i Rotterdam og Amsterdam
b. Facebook/hjemmesiden/nyhedsbrev bliver løbende opdateret med billeder fra aktiviteter,
kommende arrangementer mm. Vi opdaterer hjemmesiden med info om julemarkedet.

7. Sponsorudvalg:
a. Vi arbejder med at søge sponsorer til indkøb til julemarkedet.
b. Rubrikannoncer: Vi har fået nye annoncer i KH

8. Præstegårdsudvalg:
a. Vi har bestilt ny bil – vi forventer den komme til slutningen af oktober.
b. Orientering om de forskellige vedligeholdelsesprojekter
c. Der er bestilt havemand til at klippe hækken ved kirkens østside
d. Vi laver en fast aftale med rottefængeren

9. Eventuelt

10. Dato for næste møde: torsdag den 2. november kl 10.30

