Menighedsrådsmøde den 4. juni 2013
Til stede: Line Kofoed, Toline Miedema, Vivi Sterkenburg, Jørgen Petersen, Flemming Rosenkrands,
Frederik Harhoff, Jens Barfod og Charlotte Balslev
Afbud: Jens Fage-Pedersen
_____________________________________________________________________________________

Meddelelser fra DSUK
Der afholdes årsmøde i DSUK den 20. august 2013 på Nyborg Strand. Line Kofoed vil være til stede som
repræsentant for menighedsrådet. Jens og Kirsten Barfod deltager også i årsmødet.

Meddelelser fra kirken
•

•
•
•

•

Kirken har fået spiritusbevilling, idet Line Kofoed har bestået eksamen i ”Sociale Hygiëne”,
hvilket er kravet for at få en permanent bevilling.Toline Miedema skal senere på året igennem
samme eksamen.
Anmodning om refusion af energiskat er indsendt til skattemyndighederne. Kirken får ca. 2.000
euro tilbage i energiskat.
Der blev afholdt konfirmation for 4 konfirmander Pinsedag. Meget vellykket dag. 1 konfirmand
skal konfirmeres i Maastricht lørdag den 8. juni.
Der har indtil videre været forespørgelse fra to potentielle emner, der ønsker at deltage i
konfirmandsundervisningen, der starter i september.
Sankt Hans arrangementet lørdag den 15. juni – praktiske detaljer:
1. Midzomermarkt fra kl. 14 – 17. Ansvarlige: Line og Charlotte.
2. Bespisning Skt. Hans festen. Ansvarlig : Gurli.
3. Båltalen: Michael Nord fra Danes Wouldwide.
4. Flyers og banner, der reklamerer for arrangementet bliver bestilt af Line
Kofoed.
5. Alle fra menighedsrådet, med undtagelse af Vivi og Jørgen, har
accepteret at være frivillige hjælpere i forbindelse med Midzomermarkt.
Mødetidspunkt er aftalt til kl. 12 ved kirken.
6. Ole er udpeget til ”entremand” – skal opkræve penge af Sankt Hans fest
deltagerne, når de ankommer.
7. Der bliver ikke madkuponer i år.

•
•

•

Kirken er lukket i juli og august måned. Skibsbesøg er ikke påvirket af lukningen i disse to
måneder.
Gudstjenesten søndag den 9. juni. Der afholdes barnedåb denne dag, og det er aftalt med
barnedåbsfamilien, at kirken serverer hotdogs efter gudstjenesten. Gæsterne til barnedåben
betaler for dette måltid, hvorimod normale kirkegængere ikke skal betale.. Drikkevarer kan
købes som normalt.
Kirkens bus. Hvor skal den placeres i byggeperioden? Det vil være hensigtsmæssigt, at den er
placeret så tæt ved kirken som muligt,men da genhusningen endnu ikke er faldet 100% på plads,
kan der ikke blivet taget en endelig beslutning om placering af kirkens bus.

Forlængelse af sekretærkontrakt
Menighedsrådet besluttede enstemmigt at forlænge Lise frem til 31.07.2014.
Line Kofoed fik til opgave at kontakte Margith Petersen for at diskutere ansættelseskontraktens indhold
og ansvarsfordelingen mellem DSUK og menighedsrådet i forhold til ansættelser generelt.

Status på genhusning
Den mest optimale mulighed at flytte til et medborgerhus tæt på kirkens nuværende adresse ser ud til
ikke at blive realiseret, idet ejeren efter utallige henvendelser fortsat ikke kan give et endeligt svar.
Line Kofoed præsenterede en alternativ option på Fruitlaan 1-8. Disse lokaler vil være til rådighed enten
1. august eller 15. august, så hvis denne kontrakt falder på plads må kirkens inventar midlertidigt
opbevares i containere.
Barbarakerk på Grooswijkseweg er måske også en mulighed. Vi er inviteret til at komme og se kirken
mandag den 11. juni.
Line Kofoed fik mandat til at forhandle den endelig genhusning af kirken på plads.
Når det gælder genhusning af præsten og hans kone – Jens og Kirsten Barfod – ser det ud til, at en
endelig lejeaftale for en lejlighed i Coolhaven området kan indgås i indeværende uge.
Genhusningen af senior- og kirkeassistenten – Helge Randsbæk og Gurli Støttrup – vil blive arrangeret af
Line Kofoed og Jens Barfod i løbet af de kommende dage.

Visionsplan
Line Kofoed udleverede det foreløbige arbejdsnotat om ”Visions- og strategiplan for Den Danske
Sømandskirke Rotterdam”, som hun har udarbejdet sammen med Jens Barfod.
Menighedsrådet havde en aktiv debat om notatet, og det blev aftalt, at arbejdsnotatet vil blive
diskuteret igen på det næste menighedsrådsmøde. Hvis menighedsrådets medlemmer ønsker at
fremkomme med bemærkninger og/eller ændringsforslag i perioden frem til næste møde, kan det ske
direkte til Line Kofoed.

Eventuelt
•
•
•

DSUK har taget til efterretning, at der ikke var en egnet præstekandidat i ansøgningsrunden i
foråret 2013. Nyt opslag er planlagt til lige efter nytår med besættelse til 1.april 2014.
Ny mødeplan for menighedsrådets møderække i efteråret 2013 vil blive udarbejdet af Line
Kofoed
7. juni 2013 er Line Kofoed i København, hvor hun har møde med de danske byggearkitekter.

