Referat fra sømandskirken i Rotterdam onsdag den 28. juni 2017
Til stede: Birgitte Bach, Kirsten Rasmussen, Birthe Jillissen, Maaike van der Plas,
Michael Nørgaard, Ulrik Iversen

1. Dagsorden godkendt
2. Meddelelser
a. Line Kofoed stiller op til DSUK’s bestyrelse. Hun har stillere nok til at
komme på valg. Der er valg på landsmødet til august.
b. Alle mailer deres ferier til kirkens mail.
3. Siden sidst: God gudstjeneste i Doesburg med flot fremmøde. Vi har også haft
sidste gudstjeneste inden sommerferien. Fredagscafeen med smørrebrød var
hyggelig. Sypiger og nørkleklub har haft sidste møde inden sommerferien.
Bogklubben læser Grundtvig hen over sommeren. Vi mødes tirsdag den 26.
september, hvor vi får besøg af en foredragsholder, som andre end klubbens
medlemmer måske også kunne have lyst til at høre. Sankt Hans var en
hyggelig aften, mange gode tilbagemeldinger, men måske ikke helt så mange
deltagere som sidst.
4. Kommende
a. Arrangement med Hogeschool Rotterdam den 29. juni. Vi er klar!
b. Julemarkeder 2017. Vi har tjekket op på vores flyers, så de er klar til at
komme i tryk sammen med KH. Formland – Kirsten tager nok alene
afsted til august.
5. Økonomi
a. Orientering om banksaldi
b. Kvartalsrapport
6. Marketing
a. KH2 2017: Vi er ved at samle materiale til det nye KH
b. Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev
7. Sponsorudvalg
a. Maaike har fundet et par firmaer, der vil overveje at annoncerer i KH.
b. Michael vil kontakte DDBC for at høre om medlemmerne vil annoncere.
8. Præstegård

a. Fryseren har været brudt ned. Den virker nu igen, men Birgitte er ved at
undersøge om vi har noget forsikring, der dækker indholdet.
b. Marie var i en bilulykke. Hun er heldigvis ok. Bussen er nu på værksted,
hvor den skal vurderes af forsikringen.
c. Vi henter et tilbud hjem på at få hækken ved kirkens østside klippet
9. Eventuelt: Næste møde onsdag den 6. september 2017 kl. 10.00

