Referat menighedsrådsmøde d. 5. september 2011
Dagsorden:
1. Valg af ny menigehedsrådsformand
2. Introduktion af ny seniorassistent, husmor og juniorassistent
3. Redegørelse fra Sømandspræsten for forløbet i Kirken siden Generalforsamlingen den 14. juni.
4. Introduktion af den nye revisor
5. Kirkens økonomi og forslag til budget
6. Eventuelt
Tilstede: Frederik, Line, Flemming, Helge, Gurli og Sonja

Ad.1. Valg af ny menihedsrådsformand blev udskudt til næstkommende møde, da menighedsrådet
ikke var mødt fuldtalligt op.
Ad.2.Sonja (juniorassistent), Helge (seniorassistent) og Gurli (husmor) præsenterede sig selv. Helge
og Gurli tiltrådte ders stillinger 1. august 2011 og har en 2–årig kontrakt, Sonja d. 17. august 2011.
Hun skal være hos os 1 år.
Ad.3. Forløbet i kirken siden generalforsamlingen har været godt og stabilt, hvad angår det daglige
arbejde og samarbejdet i personalegruppen, samt skibsbesøg og gæster. Sommeren har haft et –
ferietid og underbemanding taget i betragtning – fint aktivitetsniveau med gudstjenester,
fredagscafe og besøgende i sommeråbningstiden. 439 besøgende i kirken og 43 skibsbesøg er
registreret mellem 14. juni og 5. september 2011.
Midlertidig husmor Mette Hansen og juniorassistent Johan Egholm afsluttede deres arbejdsperiode
på Sømandskirken i juli måned. De skal have en stor tak for deres gode arbejdsindsats og positive
indflydelse.
Det nye assistentpar Helge og Gurli, samt juniorassistent Sonja, har efterhånden fundet sig tilrette
og er ved at komme godt ind i arbejdet hver især.
Tormfondet har givet Sømandskirken en donation på 150.000 kr.
ITF har behandlet kirkens ansøgning til ny bil og bevilliget 15.000 €
Desværre har kirken hen over sommeren været hjemsøgt af problemer – nu af materiel karakter.
Bilen har været på værksted, træet i indkørslen har forårsaget stor skade på kirkens samt Mette
Hansens (midlertidig husmors) bil.
Der har været indbrud i kirken og kirkens fyr har været ude af drift og kræver udskiftning eller
reperation.*
Sidst, men ikke mindst, viste halvårsregnskabet et driftsunderskud på 28.000 euro hvilket er for
lavt.
*Kirken har tre hovedfyr. To fyr laver varme, et fyr laver varmt vand. Heateren til varmt vand
virker ikke. Den vandvarmer, som blev indkøbt og installeret i marts 2011 viser sig kun passende til
en lille husstand. Den er for det første for lille for det andet fejlmonteret, lyder vurderingen fra de to
firmaer, hvorfra vi har hentet tilbud om et nyt system.

Frederik bad Helge om, at disse firmaer kan give en skriftlig redegørelse for, at den lille
vandvarmer er fejlmonteret.
De to andre fyr kører med fejlkoder på det elektroniske display. Levetiden på disse fyr fra 1996 er
overskredet. Man regner med 15 års levetid for et fyr.
Spørgsmålet om kirkens varmesysten vil blive behandlet på næstemenighedsrådsmøde, da man til
den tid har fået indhentet reperations/udskiftningstilbud fra begge vvs-firmaer
Tormfonden har givet Sømandskirken en donation på 150.000 kr. / 20.000 €.
1.200 € heraf er blevet brugt til en ny industriopvaskemaskine. Tormfondets donation kan evt.
dække udgifterne i forb.m. udskiftning af vandvarmer og gamle fyr.
Ad.4. og 5. Kirkens nye kasserer, Danielle v.d. Kruiff, har endnu kun haft en enkelt arbejdsdag i
kirken. Men hun oplyste, at hun er ved at færdiggøre budgettet for resten af året – og at dette er klar
til behandling på næste menighedsrådsmøde, den 12. september. Hun tilbød at ansættes som revisor
for kirken for et meget rimeligt beløb, hvilket menighedsrådet tog imod med glæde.
Kirkens hidtidige revisor, Theo v. Zwienen, skal derfor opsiges skriftligt af Line med øjeblikkelig
virkning.
Kirken havde ved det halvårlige regnskab et driftsunderskud på 28.000 euro.
Ad 6 – Evt.
-Træet på parkeringspladsen.
Menighedsrådet besluttede at træet af sikkerhedmæssige sårsager skal fældes hurtigst muligt. Line
søger om Kapvergunning hos Gemeente inden næste menighedsrådsmøde.
-Betaling
Menighedsrådet diskuterede igen spørgsmålet om Den Danske Skoles brug af kirkens lokaler og
besluttede, at skolens brugere skal have mulighed for at betale for brug af kirkens lokaler: Fuld pris
for juleafslutningen i december, 50 euro for et aftenmøde.
Ref. Line Nicolaisen

