Dansk Sømandskirke
Rotterdam

Referat af

Generalforsamling
Fredag d. 29. maj 2009 kl. 20
I kirken
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Formanden foreslog valg af Troels Oerting Joergensen. Han blev enstemmigt
valgt.
Dirigenten overtog sit hverv og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt uden bemaerkninger.

3. Formandens beretning
Formanden afgav sin skriftlige aarsberetning for det forgangne aar. Der blev bl.a.
fremhaevet de mange goeremaal, Kirken har vaeret ramme om. Beretningen
viste, at det har vaeret et travlt aar med mange aktiviteter. Aarsberetningen
fremhaevede endvidere, at personalennormativet er udvidet med en junior
assistent, som blev praesenteret. Kopi af formandens beretning vedlagt referatet.
Efter beretningen blev beretningen gjort aaben for spoergsmaal.
Der blev bl.a. stillet spoergsmaal om aktiviteten paa omraadet for
fondsansoegninger til Kirken. Omraadet blev diskuteret. Der var enighed om, at
arbejdet paa dette omraade skulle intensiveres, men at man i den forloebne
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periode havde soegt mange fonde uden
det store resultat. Ingen tvivl om, at finanskrisen ogsaa har indvirkning paa, at
store firmaer er tilbageholdne med at udbetale stoerre beloeb til velgoerende
formaal.
Naestformand Frederik Harhoff benyttede lejligheden til at rose formand Astrid
varmt for sin store indsats i forbindelse med hendes virke som formand. Astrids
gode personlige egenskaber blev fremhaevet.

4. Godkendelse af regnskab for 2008 og budget 2009
Tuki fik ordet og gennemgik regnskabet for 2008. Tuki fremaevede, at der i aar for
foreste gang var overskud i Kirkens regnskab paa 13.3390 euro modsat sidste
aars underskud paa ca. 2000 euro.
Pt. er der ca. 73.000 euro netto i kassebeholdning hos Kirken. Hertil skal laegges
150.000 DKK som netop er modtaget fra Torm. De 73.000 Euro er fraregnet den
samlede gaeld til DSUK, som endnu ikke er tilbagebetalt.
Det blev naevnt, at koekkenet er begyndt at tjene flere penge paa arrangementer
og fredagsbar ligesom udlejning af Kirkens lokaler til forskellige sociale formaal
begynder at give overskud.
Der var en raekke spoergsmaal til regnskab og budget, som herefter blev vedtaget
med akklamation.
5. Godkendelse af kirkens vedtægter
Kirkens vedtaegter blev praesenteret og gennegaaet. Der blev foreslaaet af
menighedsraadet, at de fremlagte vedtaegter blev aendret, saaledes at
regnskabsaaret blev kalenderaaret. Der udspandt sig en diskussion omkring
’ansvarsfraskrivelsesklausulen’. Herefter blev kirkens vedtaegter godkendt.
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6. Fastsættelse af kontingent for 2008-9
Formanden forslog paa vegne af menighedsraadet uaendrede takster for
kontingent for det kommende aar. Dette blev vedtaget uden bemaerkninger.
7. Valg til menighedsrådet
Dirigenten gennemgik kort reglerne for valg til menighedsraadet. Herefter
forklarede Formanden oplyste at det samlede menighedsraad genopstiller minus
hende selv, der desvaerre skal hjem til Danmark med sin mand. Frederik Harfoff
meddelte, at han heller ikke opstillede paa baggrund af arbejdspres. Af nye
kandidater opstiller Charlotte Dam (fravaerende), Kim Rosner Pedersen og Soeren
Prahl til menighedsraadet.
Kim og Soeren praesenterede sig selv for Menighedsraadet.

8. Eventuelt
Frederik orienterede om Kirkens 40 aars jubilaeum i april 2010. Det blev besluttet
at afvente en evt. mulighed for at Kongeskibet med Prinsgemalen maaske kigger
forbi i loebet af foraaret paa en dato, som saa kan fungere som jubilaeumsdag.
Formanden rettede en varm tak til Frederik Harhoff for sit virke i som
naestformand i Menighedsraadet gennem mange aar. Han fik en flaske whisky i
gave (foedselsdagsgave).

Ad 6: Menighedsrådets forslag til kontingent for 1.juni 2009 til 31. maj 2010:
Studerende, arbejdsløse og pensionister: 40 euro
Person: 80 euro
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Husstand: 100 euro
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