	
  
	
  
Menighedsråds møde – 5. marts 2013
Til stede: Jens Barfod, Charlotte Balslev, Frederik Harhoff, Toline Miedema, Flemming Rosenkrands, Helge
Randsbaek, Gurli Stoettrup, Joergen Petersen.
Afbud: Line Kofoed, Vivi Sterkenburg.

1.

Meddelelser fra DSUK: Intet at berette

2.

Meddelelser fra Kirken:
- Danish Dutch Business Club har bestilt julefrokost fredag d. 13. december. Pga. renovering af kirken
vil Julefrokosten enten blive afholdt i den Svenske kirke eller i ”Lines” kirke i Leiden.
- Formanden aftaler julegudstjeneste i Groningen d. 15. december.
- Det blev bekræftet, at Pigekoret fra Vesterbro vil komme om aftenen, fredag d. 10. maj.
- Kirsten Barfod deler organiststilling med Erik Albjerg indtil sommerferien.
- Den 9. april vil 97 spejdere fra Brejning besøge kirken. Helge vil agere Tour Guide i Rotterdam
haveområde sammen med Toline, idet de mange spejdere betyder, at de kommer i to busser .
- ICMA (International Christian Maritime Association) vil undtagelsesvis afholde dets møde i Kirken
den 6. marts, da den Norske Kirke er under ombygning.
- Kirken har udlejetderes lokaler henholdsvis den 12. og 14. marts til to forskellige lokale beboermøder

3. Evaluering af:
50plus: Begrænset fremmøde. Har været afholdt 4 gange til dags dato. Endnu to møder vil blive afholdt i
denne
sæson; d.26 marts vil Helge holde foredrag samt vise dias fra Thule, d. 21 maj vil Bendt Nordquist
fra Handelsflådens Velfærdsråd kigge forbi og fortælle om sit arbejde.
Bogklub: Møde hver 6. uge. Deltagerne ønsker fortsat klubben, selvom fremmødet er begrænset
Syklub: Ingen bemærkninger.
Gospelkoncert den 2.marts: De fremmødte var glade og nød koncerten.
Skandinavisk gudstjeneste den 17.februar: Forløb udmærket, stort fremmøde.

4. Administration:
a. Banksaldi: Meget tilfredsstillende udvikling i kirkens banksaldi – alle viser positivt resultat – årsagen til
denne udvikling skal ikke mindst tillægges formanden Line Kofoed, som har sørget for en professionel
styring af kirkens administration.

b. DSUK er indforstaaet med, at Kirken tilbagebetaler Euro 3000 af lånet til DSUK i år, og resten til næste
år.
c. Formanden har anmodet ASN Bank om oprettelse af konto, således at kirken kan opnå en bedre
forrentning af sine penge

5. Venskaber:
a. Kirken takker for de nye medlemmer til ”Kirkens Venner”
b. Vi skal alle prøve at gøre opmærksom på medlemsskabet til Kirkens Venner, da mange venner er en solid
basis for kirkens aktivitetsniveau. Markedsføringen af Kirkens Venner skal ske på en positiv, åben og
imødekommende måde.
6. Sponsorudvalg:
- Formanden har bestilt en Ipad, som er beregnet til brug ved bl.a. skibsbesøg .

7. Kommunikation:
a. Formanden har oprettet en gratis tilmeldingsblanket på Kirkens hjemmeside, så det fremover bliver
lettere at tilmelde sig Kirkens aktiviteter samt ligeledes for kirken at få et bedre overblik over antallet af
tilmeldte.
b. Google kalender er taget i brug.
c. Det blev diskuteret, hvordan man på bedst mulig måde kan oplyse/informere på Kirkens hjemmeside om
kirkelige handlinger, f.eks barnedåb, konfirmation, begravelse, vielse etc. med henblik på de specielle
hollandske regler. En tekst vil blive fremlagt på næste møde.
d. Formanden vil opdatere mailingslisten, da den indeholder mange forældede adresser.
e. Kirkens synlighed: Det blev diskuteret, hvilke muligheder der er for at gøre Kirken mere synlig. En
mulighed er at få kirken sat på kortet/informations tavlen i Euromast . Toline vil undersøge muligheden
herfor. Det blev endvidere besluttet, at Kirken køber en ”bred” vimpel til flagstangen.
8. Eventuelt:
a. Der blev afholdt en diskussion med Præsten for den Norske Kirke om muligheden for at afholde et fælles
Dansk/Norsk Julemarked i Amsterdam i løbet af november måned 2013. Der var enighed om, at det er en
mulighed, men at den endelige beslutning vil blive taget på næste møde, når Formanden er til stede. En
arbejdsgruppe vil blive nedsat for at undersøge følgende: dato for afholdelse af Julemarkedet samt om
dette skal afholdes over 1 el. 2 dage.

b. Præsten spurgte, om der er brugerbetaling for kirkelige handlinger? DSUK vil blive rådspurgt før en
beslutning blive truffet af meningsrådet.

