Referat menighedrådsmøde den 14. februar 2012
Tilstede: Line K, Vivi, Toline, Frederik, Helge, Line N Afbud:
Flemming og Mette
1. Meddelelser fra kirken ved Line N:
Helge, Gurli og Line deltager i DSUKs medarbejderkonvent i
Malaga den 5.-9. marts 2012. Line K deltager evt. 5.-6. marts.
En vandledning i garagen sprang, da der var frost, men er nu
repareret.
Der siver lidt vand ind gennem væggen bag fryseren i kælderen,
hvor der tidligere er ”lappet”.
2. Meddelelser fra DSUK
Regnskabsfører Tommy Lichti vil fremover sende os den
opdaterede mellemregning mellem Sømandskirken og DSUK hver
måned.
3. Valg af formand
Line Kofoed genopstiller som formand og bliver valgt.
4. Bussen Der er stor tilfredshed med den nye bus, der nu har kørt
700 km. Bussen har fået en måtte til bagagerummet. Forsikring og
vægtafgift (30€ /mdr) for 2012 er blevet betalt.
Lånet er betalt t. o. m. marts. Helge sørger for, at bilen får
vinterdæk. Line N sørger for Wrist-logo samt Dansk
Sømandskirke-logo (ITF logo har vi allerede) Frederik sender
faktura til ITF. Når bilen er blevet udstyret med logoerne inviterer
vi IFTs repræsentant til kirken, så vi kan takke for donationen.
5. Kirkebygningen Det nye varmeanlæg virker! Regningen på
20.000 € er blevet refunderet af DSUK. Vi afventer svar på vores
ansøgning om renovering fra Maersk Fondet ved deres marts-

møde. Kirkens aftale med KPN er sagt op, og der er kommet en ny
internet forbindelse.
6. Økonomi
Ved hver menighedsmøde skal der foreligge en cash-flow
prognose fra revisoren. Der skal sættes et orienteringsmøde i stand
mellem Lise og Danielle ang. regnskabssystemet, evt. ved at vi
betalæer Danielle ekstra for dette møde. Vedr. medlemskab: Næste
Kirkehilsen, som udkommer omk. påske, skal indeholde et girokort
med medlemsgebyret: 25 €. Menighedsrådet overvejer, om det skal
kaldes ”ven med kirken” i stedet for ”medlemsgebyr”.
Det blev diskuteret om kirkens avisabonnementer skal opsiges.
Kirken abonnerer på Kristeligt Dagblad og Weekend Avisen. Det
blev besluttet at beholde WA, og Line N vil undersøge om KD
findes som netavis, ellers tilbyder Line N fremover at betale
abonnementet.
7. Udvalg Der blev nedsat følgende udvalg: -Sponsorudvalg,
bestående af Line K, Frederik, Gurli og Helge. Formål er at finde
sponsorer til julemarkedet o.a. samt annoncører til kirkebladet. Julemarkedsudvalg, bestående af Toline, Vivi og Line.
Budgetlægning og revurdering af indkøbslister til boder (uden
madvarer) -Indkøb til julemarked: Line K og Helge.
Budgetlægning og indkøbsstrategi ved madvarer.
8. Hjemmeside Hjemmesiden er kaput, men Line K har en ide til
en ny hjemmeside, som er relativ simpel og let tilgængelig i sin
opbygning. Line N vil undersøge muligheden (og prisen) for den
hjemmeside, som DSUK tilbyder kirkerne.
Det blev diskuteret om kirken skal have en netbutik. Fordelen er, at
en netbutik er enkel og overskuelig. Ulempen er, at kirken ikke
udbyder særlig mange varer, som egner sig til at blive sendt med
post. Postuddelingen er ikke altid til at stole på, og det vil måske
blive for tidskrævende at skulle gå på posthuset.

9. Aktiviteter 2012 Foreløbig har vi planlagt to koncerter i foråret.
I samarbejde med det Danske Kulturinstitut i Bruxelles er der
planer om en forfatteraften, filmmaraton med danske film fra de
seneste 10 år og fotoudstilling om Christian den 10.s Palæ. Kirken
har yderligere fået tilbud om en teaterforestilling med Pia
Rosenbaum om kræftsyge børn. Men selvom stykket har fået gode
anmeldelser mener vi at emnet er for tungt, og vi må takke nej.
10. Eventuelt Det skal fremgå tydeligt i næste udgave af
Kirkehilsen, at man kan leje kirken til fester og møder, samt den
service kirken tilbyder. Helge har planer om at oprette en
støttekreds for Sømandskirken i Vedsted i Haderslev
Kommune. Vi skal huske at det er muligt at ansøge om projekter
hos DSUK og HFV.
Næste møde er 24. april kl. 19.30. Ref. Line N
	
  

