SØMANDSKIRKEN I
ROTTERDAM
Den 12. maj 2011
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE TIRSDAG, DEN 10. MAJ 2011
Tid:
Tirsdag, den 10. maj 2011, kl. 19:00
Sted:
Hos Menighedsrådsformanden, Mesdagstraat 46,
2596 XX Den Haag
Til stede:
Line Nicolaisen, Iwan Waltenburg, Vivi Sterkenburg, Mette
Hersby, Jørgen Petersen og
Frederik Harhoff samt Erik Albjerg (der deltog i mødet som almindeligt
medlem af
Menigheden).
Referent:

Frederik Harhoff

Dagsorden:
1.
Udarbejdelse af en manual for regnskabsførelse;
2.
Status på økonomien;
3.
Rekruttering af en ny bogholder efter Tuki;
4.
Status på ombygningsprojektet;
5.
Ansøgning om midler til ny kirkebil;
6.
Beretning fra Præsten om forløbet siden
menighedsrådsmøde;
7.
Evt.;
8.
Næste møde;

sidste

Ad Pkt. 1; Udarbejdelse af en manual for regnskabsførelseLine Nicolaisen
oplyste, at Tuki Arneri fortsat havde været behjælpelig med at føre regskabet
og at han var begyndt at oplære Lise Sinnbek i Kirkens regnskabsføring og
sætte hende ind i den software, som han havde udarbejdet til brug herfor.
Menighedsrådet pålagde Præsten at instruere Tuki om at udfærdige en nøje
forskrift for sin regnskabsføring og for ind- og udbetalinger fra kassen (en
”kasseplan”), således at der ikke kan opstå fejl i regnskaberne, når den nye
regnskabsfører bliver udpeget. Vi skulle gerne kunne rapportere til
Generalforsamlingen den 5. juni at dette var sket og kunne fremlægge en kopi
heraf.Mette oplyste, at hendes samlever (Kevin) var regnskabskyndig og gerne
kunne downloade et program, som han selv havde brugt til noget
regnskabsførelse. Menighedsrådet opfordrede hende til at bede Kevin om at
downloade programmet til os med henblik på videregivelse til Tuki.
Ad Pkt. 2; Status på økonomien Line oplyste, at hun ville rykke Revisoren for
det foreløbige regnskab for perioden fra den ekstraordinære Generalforsamling
i februar 2011 indtil nu, således at vi er i stand til at orientere den ordinære
Generalforsamling i juni herom. Line oplyste endvidere, at regnskabet aktuelt

udviste et kasseunderskud på ca. 3.000 Euros, hvilket dog hang sammen med
nogle store udskrivninger bl.a. til et nyt fyr og andre reparationer.
Fredagsbarerne var i øvrigt genoptaget og havde været godt besøgt sidste
gang.
Ad Pkt. 3; Rekruttering af en ny bogholder efter TukiLine foreslog at kontakte
hendes personlige revisor Danielle og spørge hende, om eventuelt mod en
beskeden betaling ville komme forbi Kirken en gang om ugen og afstemme
kassebeholdningen og bogføringen. I modsat fald må vi indtil videre bede Lise
om at føre regnskaberne for os, hvilket er OK – sålænge hun fortsat er her!
Hvis Tuki ikke kan fremlægge regnskabet, må Revisoren anmodes herom, og
hvis ej heller han kan være til stede, må Lise gøre det, hvis hun er villig hertil!
Præsten blev bedt om at bede de pågældende – en efter en – om at
fremlægge det midlertidige regnskab.
Ad Pkt. 4; Status på ombygningsprojektet;Menighedsrådet gennemgik
korrespondencen mellem DSUK, Ingeniørfirmaet Carl Bro A/S + den hollandske
partner Grontmij og Arkitekt Ebbe Rostgaard-Hansen fra januar og februar
2011 efter mødet mellem de tre parter den 21. februar 2011. Af
korrespondencen fremgår i hovedsagen, at Carl Bro A/S nu skal fremsende et
en rapport over bygningernes tilstand til DSUK samt et tilbud over, hvad det vil
koste at udbedre manglerne i henhold til den handlingsplan, der var blevet
runddelt på mødet i februar.Såfremt DSUK accepterer tilbudet, skal der
udfærdiges en aftale på grundlag af AB 89 samt efter dansk lovgivning og
dansk værneting. Carl Bro ville fremsende tilbudet på rådgivning inden 3 uger
og derefter – såfremt DSUK havde accepteret – fremsende rapporten inden 4
uger. Menighedsrådet afventer derfor foreløbig en redegørelse fra DSUK om
det videre forløb, herunder om modtagelse af tilbud og rapport fra Carl Bro A/S
og den hollandske partner. Formanden blev pålagt at rykke DSUK.
Ad Pkt. 5; Ansøgninger om fondsmidler til at købe en ny kirkebil. Line overgav
papirerne fra sidste ansøgning til ITF (International Transport Workers’
Federation) om en ny kirkebus til Formanden, der påtog sig at udarbejde og
fremsende en ny og velbegrundet ansøgning til ITF.
Ad Pkt. 6; Beretning fra Præsten om forløbet siden sidste Menighedsrådsmøde.
Line oplyste, at gudstjenesterne havde været velbesøgt og at
konfirmationsforberedelserne var i fuld gang. Det ørige arbejde med bogklub
og sypiger etc. kørte uforstyrret videre, ligesom også fredagsbarerne nu så ud
til at have overlevet vinterkrisen Poul var blevet opsagt fra sin lejlighed pr. 1.
jun, påhvilket tidspunkt han skulle være fraflyttet. Han havde allerede tømt
værkstedet.
Ad Pkt. 7; Eventuelt. Line oplyste, at Kirkenyt fremover udkommer i en
billigere udgave – for at spare penge ved trykningen. 7. Næste
mødeMenighedsrådets næste møde finder sted i Kirken kl. 10, søndag den 5.

juni 2011 i forbindelse med Generalforsamlingen – inden gudstjenesten kl.
11.
***
F.H.

