Referat af menighedsrådsmøde d. 12.10 2010

1. Gammel dagsorden de 2 punkter fra sidst (Lines bekymring for kirken + brev fra
DSUK) gennemgåes.
2. Præsentation af ny medarbejder, juniorassistent Johan.
3. Søren ringer til Line på torsdag morgen ang. ansøgningerne til julemarkedet.
Vi har stadig ikke Horeca bevilling.
4. Godkendelse af dagsorden
Referatet er godkendt.
5. Brev fra DSU
Der lægges op til, at menigheden skal betale mere. Penge fra firmaer er desværre
sparsomme. Programmet skal lægges om, så man møder de behov, som er der.
Pt. er der mange arrangementer i kirken, som ikke er kirkeligt orienteret, men som
genererer penge. Derfor skal der flere medlemmer til, som lægger flere penge.
Flere firmaer skal også kontakters. Ambassaden kan være en mulighed.
Behovet for kirken må komme fra menigheden selv.
Vi kan ikke tære på kassebeholdningen på lang sigt mht. lønninger mm.
Mikela foreslår at hyre en professionel person til at markedsføre kirken og forbedre
dens image, få links på div. hjemmesider og på søgemaskiner.
Der besluttes at der til næste møde findes eksempler på hjemmesider, som vi gerne
vil inspireres af, så vi kan få vores opdateret.
Margith beder om et svar før 15. okt. Søren vil gerne lave en kladde til diskussion.
Næste møde er 14. November, hvor Søren er fraværende, så Charlotte vil stå for
det. Et foreløbigt svar kan sendes slut november.
Søren foreslår muligheden for, at velfærd og sømandskirkens arbejde slås sammen.
Der er brug for at vide fra DSUK om sømandskirken defineres som stor eller lille
kirke af hensyn til støtte.
6. Evt.
Mikela omdeler kopi af potentiel husmorforespørgsel.
Dertil foreslår hun, at menighedsrådet tager kontakt til ansøgeren om at komme på
”prøve” for at se stedet an og arbejder som frivillig under julemarkedet.
Menighedsråd vil gerne betale for transport under forudsætning for, at hun selv
klare logi.
Mødet hæves.
Tilstede: Søren, Linda, Tuki, Charlotte & Mikela
Fraværende: Line & Poul

