Referat  fra  menighedsrådsmøde  i  sømandskirken  tirsdag  den  16.  januar  2017  
Til  stede:  Birgitte  Bach,  Maaike  van  der  Plas,  Birthe  Jillissen,  Kirsten  Rasmussen,  Ulrik  Iversen  
Fraværende:  Michael  Nørgaard  
  
1.   Dagsorden  og  referat  godkendt  
2.   Meddelelser  fra  DSUK:  Birte  har  fået  job  i  Danmark  fra  1.  april,  og  Ulrik  rejser  derfor  med  
familien  tilbage  til  Danmark  i  slutningen  af  marts  2017.  DSUK  har  sent  udkast  til  jobopslag.  
Generalsekretæren  og  biskoppen  kommer  til  Rotterdam  den  3.  april  for  at  orientere  omkring  
proceduren  med  præstevalg.  I  tiden  fra  Ulrik  rejser,  til  en  ny  præst  er  valgt,  vil  der  komme  en  
vikarpræst.  
3.   Meddelelser  fra  kirken:  Jonas  er  kommet  herned  som  ny  køkkenassistent,  og  han  er  allerede  
godt  i  gang  med  kirkefrokoster  mm.  
4.   Aktiviteter:  
a.   Hyggelig  juleaften  på  kirken  med  godt  40  deltagere.  Efter  nytår  har  vi  haft  to  
gudstjenester,  den  ene  med  konfirmander.  Der  er  12  konfirmander.  Vi  er  nu  godt  i  
gang  med  klubber  mm.  
b.   Generalforsamling  søndag  den  28.  januar.  Birgitte  er  klar  med  regnskab  og  budget.  
c.   Fastelavn  søndag  den  11.  februar.  Ulrik  bestiller  tønder,  Birgitte  bestiller  
fastelavnsboller,  Kirsten  står  for  at  pynte  op  med  fastelavnsris  til  navnebånd  mm.  
d.   Dato  for  Sankt  Hans  bliver  i  år  lørdag  den  23.  juni  2018.  
5.   Økonomi:  
a.   Orientering  om  banksaldi  d.d.  
b.   Regnskab  og  budgetforslag  til  generalforsamlingen  2018  godkendt  af  menighedsrådet  
6.   Marketing:  
a.   KH  1  2018  har  deadline  i  slut  januar.  Vi  er  ved  at  samle  tekster  og  billeder.  
b.   Facebook  er  opdateret  med  arrangementer  den  kommende  måned,  hjemmesiden  er  
opdateret  med  arrangementer  og  medarbejdere  og  et  nyt  nyhedsbrev  er  på  vej.  
7.   Sponsorudvalg:  
a.   Sponsorater  
b.   Rubrikker  til  KH  skal  helst  på  plads  inden  deadline  slut  januar  
8.   Præstegårdsudvalg  
9.   Eventuelt  

  

