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Tilstede: Anja, Line, Poul, Frederik, Tuki, Erik, Annette. Ikke tilstede: Franz
Dagsorden:
1) Menighedsrådsvalg
2) Restaurering
3) Økonomi
4) Julemarked
1)
VALG
Det blev besluttet, at menighedsrådsvalg og generalforsamling finder sted 30.
November 2007.
Proceduren er som følger:
Kirkehilsen nr. 3 /oktober (deadline 16. september) udkommer 5. oktober og
indeholder:
-Indkaldelse til valg,
-program for valgets forløb samt
-kirkens nye vedtægter, herunder medlemskontingent for første halvår indtil
generalforsamling 1. maj (60 € pr. pers., 30 € for studerende og pensionister), der
sikrer valgbarhed og stemmeberettigelse, samt andre økonomiske fordele ved
kirkelige handlinger. Disse vedtægter udarbejdes af Frederik.
Alle oplysningerne lægges desuden på hjemmesiden.
2. november: Sidste frist for indbetaling af medlemskontingent (4 uger før valg),
sidste frist for at opstille til valg.
15.november: Stemmeseddel, dagsorden og præsentation af kandidater udsendes til
betalende medlemmer.
30. november: Generalforsamling og menighedsrådsvalg.

RESTAURERING
Arkitekt Arie Boman fra Architectenbureau Pieter Weeda Paul van der Weijden har
været og inspiceret kirken og mener, det vil koste 200.000 € at foretage de
istandsættelser, som forrige arkitektbureau vurderede til 150.000 €. I næste uge får
Poul en vurdering fra et tredje arkitektfirma.
Poul og arkitekterne laver en prioriteret liste over de skader, der kræver hurtigst
udbedring.

3)
ØKONOMI
-Berber er trådte ud af menighedsrådet og forlod sin post som kasserer d.15. juli 2007.
-Tuki er tiltrådt som kasserer efter hende.
-Tuki undersøger, hvorvidt bestyrelsen skal møde op sammen hos Postbank for at
overdrage fuldmagt til internet banking.
-Obligationerne er ved at blive solgt. Gasunie (værdi 9.000 €) kommer til udbetaling
d. 26. september. Nederland (værdi 15.000 €) sælges af tidl. sømandspræst Birgitte
Grøn i slutningen september og overføres til postbankkonto.
-Saldo på Postbankkonto: -2300€. Hanneke Knoop fralægger sig ansvaret som
revisor, hvis beløbet kommer under -5000 €.
- Regninger fra danske firmaer skal være uden moms. For at rekvirere regninger uden
moms, skal kirkens BTW nr. anføres.

4)
JULEMARKED
Det er blevet vedtaget, at personale mad -og-drikke er gratis for de frivillige ved
julemarked 2007. Men: vi skal have en omsætning på 75.000 € dette år.
Poul er ansvarlig for indkøb og udgifter under julemarkedet, Tuki og Erik for
indtægterne.
DSUK har givet os et rentefrit lån på 25.000 € til julemarkedet, som skal
tilbagebetales hurtigst muligt efter.
Referent: Line

