Generalforsamling i Sømandskirken, Rotterdam
Tirsdag d. 14. juni 2011 kl. 20.00
1. Valg af ordstyrer
Formanden for Menighedsrådet, Frederik Harhoff, bød velkommen og erklærede
Generalforsamlingen lovligt indkaldt. Generalforsamlingen skulle have været afholdt
d. 5. juni 2011, men da kandidaternes navne ikke var blevet oplyst på hjemmesiden en
uge forinden Generalforsamlingen, således som det er foreskrevet i Vedtægterne, blev
Generalforsamlingen udskudt, således at kandidaternes navne kunne læses på Kirkens
hjemmeside i ugen op til Generalforsamlingen.
Vivi Sterkenburg blev valgt som ordstyrer og Line Nicolaisen som referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra pkt. 6: Fastsættelse af kontingent
3. Regnskab for 1. kvartal
Line redegjorde for regnskabet, som Kirken har modtaget fra Revisionsfirmaet. Der
har i første kvartal været et tab på ca. 17.000 €. Udgifterne til brændstof til bilen,
forsikringer, kontorartikler, el, vand og varme, samt skatter og afgifter har været i
samme størrelsesorden som sidste år. Derimod har der været en del uforudsete
udgifter til tjenesterejser, småreparationer samt et nyt fyr, da det gamle fyr brød
sammen kort før nytår.
Udgiftsposten ”Other costs”, der udgør 9.240 €, fremstår helt uspecificeret i
regnskabet, og Mette Hersby vil rette henvendelse til revisoren, så der kan komme
klarhed over hvad denne post præcis dækker.
Efter 2. kvartal vil Menighedsrådet fremlægge et nyt budget på omkring 130.000 €,
hvilket svarer nogenlunde til 2010 budgettet.
Det blev foreslået, at man endnu engang i kirkebladet skulle gøre opmærksom på, at
udsendte danskere der betaler skat i Danmark kan overføre deres kirkeskat til
Sømandskirken. Dette vil fremgå af næste nummer af Kirkehilsen.
Selve bogføringssystemet blev diskuteret, samt muligheden for besparelser ved at
benytte et regnskabsfirma i stedet for en revisor.
4. Formandens beretning
Den sidste Generalforsamling i Kirken var den Ekstraordinære Generalforsamling,
der blev holdt for blot fire måneder siden, den 27. februar, i anledning af det forrige
Menighedsråds beslutning om at træde tilbage i utide som følge af en uenighed
mellem Menighedsrådet og DSUK (Danske Sømands-og Udlandskirker) omkring
håndteringen af en konflikt mellem to af kirkens ansatte og Sømandspræsten.
Resultatet blev at Seniorassistenten blev fritstillet den 28. marts 2011 og fraflyttede
sin lejlighed den 1. maj men modtager løn frem til ansættelseskontraktens afslutning

den 31. august 2011. Den daværende Husmor rejste hjem ved udløbet af hendes
kontrakt den 1. februar 2011.
En ny seniorassistent og en ny ”husmor” er nu blevet ansat med tiltræden i august
2011, samt en ny juniorassistent fra Færøerne til oktober.
Formanden takkede midlertidig ”husmor” Mette Hansen, og hendes mand Tom
Eriksen, samt juniorassistent Johan Egholm, for deres arbejde. Alle tre rejser til
Danmark i midten af juli. Sømandspræsten bliver derfor alene indtil det nye
assistentpar er på plads i august og vil i denne periode forestå gudstjenesterne,
fredagscaféen, åbningstiderne og skibsbesøgene.
Sømandspræstens kontrakt er desuden blevet forlænget af DSUK med 2 år fra 1. juli
2011 til 1. juli 2013.
Julemarkedet bliver afholdt d. 3.-6. november 2011 og skal gerne indbringe den
sædvanlige omsætning på omk. 45.000 €.
Tuki Arneri, der fejlagtigt i referatet fra menighedsrådsmødet den 29. marts 2011 blev
angivet som kirkens ”kasserer” i stedet for ”regnskabsfører”, tager sig stadig af
bogholderiet. Imidlertid har revisor Danielle de Kruif indvilliget i at blive kirkens nye
penningmeester/kasserer, så Tuki i nær fremtid kan overdrage arbejdet til hende.
Årsregnskaber og referater fra samtlige menighedsrådsmøder og generalforsamlinger
fra de sidste 4 år hvor Menighedsrådet har eksisteret ligger/vil blive lagt ud på kirkens
hjemmeside www.kirken.nl
Det kirkelige arbejde forløber planmæssigt med gudstjenester i Sømandskirken og i
Amsterdam. Der har siden 28. februar været 1 dåb, 1 begravelse og 6 konfirmander
blev konfirmeret Pinsedag.
Sypiger og bogklub mødes regelmæssigt, og kirken samarbejder med de danske
foreninger i Holland. Juniorassistenten og Præsten deler skibsbesøgene med
repræsentanten fra Handelsflådens Velfærdsråd, Bent Nordkvist.
Menighedsrådet har ansøgt ITF (International Transport Workers’ Federation) om en
ny bus til kirken og fået forhåndsgodkendelse.
Desuden er der skred i renoveringsprojektet for kirken. DSUK har på opfordring fra
Maersk Fondet ansat en dansk arkitekt til at revurdere husets tilstand. Der er indgået
aftale mellem arkitekten og et hollandsk ingeniørfirma om nye undersøgelser af
husets murværk, betonfundament og installationer. Derfra kan det vurderes hvor
gennemgribende renoveringen skal være.
Der blev spurgt, om der kunne komme uforudsete udgifter i 2011 i forbindelse med
renoveringsprojektet. Dette er usandsynligt, eftersom renoveringsprojektet bliver
finansieret af fondsmidler og fordi byggeriet selvsagt ikke bliver påbegyndt, før vi har
midlerne til det. I forbindelse med byggeriet vil der blive udarbejdet en
vedligeholdelsesplan for fremtiden.
Der blev spurgt, om der kan arrangeres en fælles nordisk sangaften. Line vil foreslå
dette ved næste møde med de nordiske kirker.
De nordiske kirker har planer om at oprette en ”kirke-legestue” for mødre og børn i
Wassenaar i Haag i 2012. Dette kan evt. arrangeres i samarbejde med Den Danske
Skole.

5. Valg til menighedsrådet
Alle de 6 opstillede kandidater blev valgt ved fredsvalg:
Frederik Harhoff
Vivi Sterkenburg
Mette Hersby
Flemming Rosenkrands
Toline Miedema
Line Kofoed
Ifølge Vedtægterne består Menighedsrådet desuden af :
Jens Fage-Petersen (DSUK repræsentant) og
Line Nicolaisen (medarbejderrepræsentant)
6. Fastsættelse af kontingent
Medlemskontingentet for et år forbliver uændret:
40 € for pensionister, studerende og arbejdsløse
80 € for folk i arbejde
100 € for en husstand
Husk ved indbetaling at markere ”Medlemskontingent”
Det blev fastlagt, at kontingentåret skal følge kalenderåret, og Generalforsamlingen
vil derfor fremover ligge i forbindelse med Nytårsfesten i januar hvert år.
7. Eventuelt
Der blev indføjet, at kirken som Kerkgenootschap ikke står på listen over Lutherske
kirker i Holland. Kirken er dog registreret som Kerkgenootschaap i KvK, og man kan
dermed trække donationer til kirken fra i skat.
Det forespørges at kirkebladet udkommer mere regelmæssigt
8. Afslutning
Generalforsamlingen blev afsluttet.
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