Dansk Sømandskirke
Rotterdam

Referat af
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. januar 2009 kl. 20-22
Tilstede: Line, Frederik, Andreas, Tuki, Poul, Annette, Astrid, Troels, Mikela og
Linda.
Afbud: ingen.
1. Opfølgning på referat fra 9.september
Junior assistent ansat pr. 01.01.09. Han blev budt varmt velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
3. Kirkens vedtægter
Godkendt med enkelte ændringer. Frederik undersøger et forhold.
4. Status på ansøgninger til renovering
Line forklarede om de to store donationer fra Mærsk og Hempel. (155.000
euro). Der er sendt nye ansøgninger til en række større fonde og virksomheder.
Der er modtaget afslag på ca. halvdelen og resten har ikke reageret.
Renovering af Kirken drøftedes. Der er var enighed om, at der indhentes 3
uafhængige tilbud på renovering af tag, som er mest påtrængende. Poul og
Troels sørger for indhentning af tilbud. Poul og Line retter henvendelse til ITF
mhp. donation af en ny bil. Dernæst kigger vi på badeværelser mv. Troels
kigger på yderligere tilskudsmuligheder udenfor DSUK’s koordinations liste.
5. Regnskab 2008 og budget 2009
Der var stort overskud på julemarkedet på 9249,83 euro, hvilket var meget
tilfredsstillende. Budgettet for årsregnskab 2008 havde budgetteret med et
underskud på 16.000 euro. Årsregnskabet viste imidlertid, at der formentlig er
tale om et pænt overskud. Foreløbigt regnskab sendes til revisor snarest.
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Budget lægning udskydes til næste
møde. Kassereren fik tilsagn om 300 euro til køb af regnskabssoftware.
6. Status på arbejdsgrupper
’Finde nye sponsorer’ arbejdsgruppen havde arbejdet effektivt og fundet en
lang række nye sponsorer til julemarkedet. Ud af 210 skriftlige henvendelser
kom der sponsorgaver fra 25 nye! Flot.
’Hjemmeside’ arbejdsgruppen havde ligeledes udført et flot stykker arbejde ider
der reelt nu var oprette en hjemmeside under www.kirken.nl. Også flot.
’Indretnings’ arbejdsgruppen havde sørget for kunst i Kirken bag alteret.
’Nye social aktivitets” arbejdsgruppen barsler med en ’mandegruppe’ –
nærmere tilgår. Junior assistenten planlægger oprettelse af et kor, som skal
øve hver anden lørdag. Nærmere tilgår.
’Kirkehilsen’ arbejdsgruppen foreslog at Mette Momme påbegyndte et
opsøgende arbejde mhp. at skaffe nye annoncører.
’Bil’ arbejdsgruppen var ved at lægge sidste hånd på aftale om ny bil.
’Vedtægts’ arbejdsgruppen havde ligeledes afleveret sit arbejde, som nu kun
afventer en kort undersøgelse.
7. Kirkens jubilæum
Kirken fylder 40 år d. 26. April 2010. Der planlægges for afholdelse af en
egentlig jubilæums fest. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med
Line som formand. Herudover indtræder Poul, Linda, Annette og Troels. Denne
gruppe mødes senere mhp. nærmere planlægning herunder invitationer samt
’funding’. Der opfordres til at interesserede melder sig til dette store arbejde.
Henvendelse til Line.
8. Mødedatoer og punkter til næste dagsorden
Det blev aftalt at faste mødedage for menighedsrådet er anden tirsdag i
måneden (kl. 20-22) dog afholdes næste møde d. 17 februar 2009.
Følgende skal på næste dagsorden:
 Budget,
 Bil,
 Renovering,
 Vedtægter,
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Arbejdsgruppe ’Jubilæum’.

9. Eventuelt
Line ønskede at kirkebladet ’Kirkehilsen’ kun blev udgivet 3 gange om året frem
for nu 4. Det blev vedtaget. Frederik pusler med en ide om et interview med en
række af menighedens ældste kirkegængere/medlemmer. Denne ide fik stor
opbakning og Line og han starter projektet.
Første nummer bør give status på det forgangne år mv.
Line forslog at Mikela lejlighed bliver udvidet med et rum fra Poul’s lejlighed.
Det kan imidlertid ikke nås indenfor det næste år. Mikela foreslog, at hun i
stedet ikke skulle betale husleje (ca. 1000 DKK) i resten af hendes kontrakt
periode frem til februar 2010. Det blev aftalt at Poul foranstalter indretning af
det nævnte rum – udgifter til materialer afholdes af driften. Det blev endvidere
aftalt, at Mikela kompenseres for boligudgifter 
Poul orienterede om, at der er truffet ny fridagsaftale. Det betyder, at de 3
ansatte fremover har 1 ugentlig fridag frem for nu 2. Til gengæld kan den
opsparede fridag bruges til større sammenhængende frihed. De ansattes faste
fridage vil fremover fremgå af hjemmesiden.
Mødet afsluttet i god ro og orden kl. 22:15
Referent: Troels
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