Dansk Sømandskirke
Rotterdam

Referat fra
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. juni kl. 19-21.30
Tilstede: Astrid, Annette, Linda og Line
Afbud:
Frederik, Tuki, Poul

1. Opfølgning på referat fra 20. maj
Referat fra Menighedsrådsmødet d. 20. maj.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden ændret ved indføjelse af pkt. 2.1, hvorefter er dagsorden
godkendt:
2.1 Konstituering af det nye menighedsråd
Formand: Astrid Monberg
Næstformand: Frederik Harhoff
Kasserer: Tuki Arneri
Linda Muhlenbruch
Annette Poulsen

3. Kvartalsregnskab fra 1. kvartal 2008
Der er et underskud på 2875 euro, men vi har intet sammenligningsgrundlag
fra sidste år, 1. kvartal.
4. Renoveringsprojektet
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Astrid og Line skriver en ny ansøgning
til renovering af kirken.
Astrid og Line skriver desuden et brev til Maerskfondet vedr. kirkens nye
projekt, at renoveringensprojektet ligger stille indtil de resterende midler er
fundet, og om vi derfor må vente med at modtage den donation, fondet har
givet til kirken, indtil vi kan påbegynde projektet.
Vedr. køkken; vi har modtaget 2 tilbud for nye køkkener i præste-assistent og
husmor lejlighed på første sal. Det ene fra Boform, hvor det billigste tilbud var
55.231 euro inkl. moms og ekskl. bordplade.
Det andet tilbud er fra Kvik Køkken 28.939 euro inkl. moms og bordplade.
Det blev vedtaget at tage imod tilbudet fra Kvikkøkken, hvis beløbet bliver
bevilliget. Dels er tilbudet billigst, dels ligger firmaet tæt på Rotterdam i tilfælde af
reparation og udskiftning.
For at forbedre boligforholdene for husmoren var der enighed om, at det ville
være en god ide at udvide husmorlejligheden med kontoret i præstelejligheden.
Forslaget bliver drøftet på næste møde.
5. Opfølgning på generalforsamling.
Generalforsamlingen forløb fint.
Vedr. Formandens beretning: parkeringspladsen bliver sænket i forbindelse
med renoveringen.
Vedr. medlemsbidrag: der skal skrives til medlemmerne med et tilbud om at
betale medlemskabet i rater kvartalsvis med teksten: ”medlemskontingent” +
navn. De der vælger at betale kvartalsvis skal have tilsendt en skriftlig
påmindelse.
Vedr. vedtægter: Margith Pedersen og Peter Skov-Jakobsen bliver inviteret til
Rotterdam snarest, så vi kan foretage ændringer i vedtægterne, så DSUK kan
godkende dem.
6. Nyt fra arbejdsgrupper
Brugerundersøgelse og hvervning af nye medlemmer ligger stille.
Nye aktiviteter: Sommermarked
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Planlægning af Julemarked: Budget skal
lægges til indkøb af varer på Formlandmessen i Herning
7. Mødedatoer og punkter til næste dagsorden
Næste møde tirsdag d. 9. september
Punkter til dagsorden:
Renovering og kvartalsregnskab for andet kvartal
Møde i den interne julegruppe torsdag d. 3. juli kl. 12
Åbent julemarkedsmøde søndag d. 14. september kl. 15

8. Eventuelt
Feriekalender:
Annette 31 juli-12 august
Linda 23 juni-20 juli 16 august-7 september
Astrid 10 juli –(21 august) 31 august
Mikela 30 juni-8 juli (16-24 august) 25 juli - 1 september
Poul 22 maj-19 juni
Line 13 juni-17 juni 27 juni-30 juni 14 juli-18 juli 22 juli-13 august (16.august24.august)
(Parenteser er arbejdsrelateret)
Referent:
Line
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