Dansk Sømandskirke
Rotterdam

Referat af
Menighedsrådsmøde torsdag d. 14. maj 2009 kl. 20-22
Tilstede: Astrid, Tuki, Linda, Annette, Kim, Mikela, Poul
Afbud: Frederik, Troels
1.

Opfølgning på referat fra 31. marts
Nyt om træfældning? Line skal underskrive brevet til kommunen om
tilladelse d.d.
Møde med IYF – Poul? Kontaktperson ikke tid førend juni. Nu
undersøges priser på andre biler, hvilket vil blive tilsendt IYF.
Ferieplan? (Line)

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

3.

Renovering
Mærsk bevilling: Ingen udløbsdato. Orienteringsbrev til Mærsk om
igangsættelse af renovationsarbejdet vil blive udarbejdet af Line og
Astrid.
20.000 EUR af de bevilgede 150.000 EUR er anvendt til arkitekter mv.
LG ejendom tilbud er inkl. moms jf. Poul. Entreprenør sørger ligeledes
for fornødne forsikringer (vi har bekræftelse heraf på skrift). Startdato
1. juni 2009. Sidste papirer i tilbuddet fordeles i kopi til
menighedsrådsmødet.
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Det blev besluttet at acceptere
LG ejendomstilbud som det billigste af de tre modtagne. Mærsk vil blive
orienteret herom i overensstemmelse med bevillingsskrivelsen.
Besøg ved kirken af formand for Mærskfondet under planlægning
(Frederik). Vi vil forsøge at indsende ny ansøgning til fonden i tide til
dennes novembermøde mhp. at opnå en fuld finansiering af
kirkerenoveringen.
Ligeledes skal indsendes ansøgninger de øvrige, oprindelige 5 fonde.
4.

Planlægning af og opstillinger til generalforsamling
Opstillinger: Tuki, Linda, Annette, Frederik, Troels, Kim, Charlotte Dam
(ny). Tekst og billede skal sendes til Poul, der sammen med Tuki får
lagt præsentationerne af kandidater ud på hjemmesiden forud for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter
generalforsamlingen.
Dagsordenen skal have nyt punkt (ændring af vedtægter). Vedtægterne
skal udsendes sammen med revideret dagsorden. Line udsender pr.
mail.

5.

Endelig godkendelse af budget 2009
Budgettet er fortsat afhængigt af gaver og donationer. Sidste års
ekstraordinært store donationer kan man ikke fortsat kalkulere med,
hvorfor der var enighed om budgetmæssig tilbageholdenhed. Det er
dog vanskeligt at skære yderligere i udgifterne.
Vor egen version af regnskab og budget udsendes. Revisorens regnskab
blive gjort tilgængelig i kopi ved generalforsamlingen.
Budget 2009 og regnskab 2008 blev endeligt godkendt. Udsendes
snarest.
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6.

Sommermarked og julemarked 2009
Sommermarked (Midsommerfest) afholdes lørdag den 20. juni. En til to
boder allerede udlejet. 25 EURO pr. bord. Endnu ingen frivillige til at
hjælpe til. Der er ikke gjort reklame for sommermarkedet endnu –
dette vil iværksat snarest. Generalforsamlingen ses at være en god
anledning til at reklamere og rekruttere frivillige.
Brochuren fra sidste år skal findes frem og opdateres (Mikela
efterforsker. Annette bistår velvilligt).
Båltaler er Michael Nord. Troels er et sidste alternativ hertil.
Julemarked afholdes første weekend i november (torsdag til søndag).
Indkøb sker medio august i Herning. Forinden skal der gøres
forarbejde, således at mest muligt kan bestilles på stedet. Visitkort med
alle oplysninger (inkl. NL CVR nummer) er en stor hjælp til dette – Poul
laver disse.
Det store planlægningsmøde skal finde sted 13. september 2009.
Sponsorbreve udsendes hurtigst muligt (primo juni).

7.

Jubilæum 2010
Invitation af kronprinsen udestår. Overvejes fortsat.
Fredag den 23. april flådebesøg. Brev afsendt til SOK herom.
Lørdag 24. april gudstjeneste og reception.
Søndag 25. april fest for gamle medarbejdere, ingen gudstjeneste.
Der afholdes nyt møde i Jubilæumskomiteen inden længe (Line).

8.

Fundraising
Der vil blive udarbejdet nyt brev til firmaer med anmodning om støtte.
Til brug herfor har Poul udarbejdet liste over de tjenester, som kirken
yder ansatte ved rederier og danskere i NL i øvrigt. Som udgangspunkt
vil det blive forsøgt at opnå tilsagn til et fast årligt beløb fra de
adspurgte. Til gengæld vil disse blive tilbudt reklameplads i kirkenyt,
samt evt. rabat på personalearrangementer i Kirken.
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9.

Mødedatoer og punkter til
næste dagsorden
Skal fastlægges efter generalforsamling af det nye menighedsråd.
Tentativt tirsdag 9. juni. (Line indkalder).

10.

Eventuelt
Vi mangler en repræsentant til repræsentantskabsmøde i DK (Haslev)
24. og 25. august 2009. Kan Frederik? Vil Troels?
Fotograf fra fotoskole i Rotterdam vil i de følgende dage følge Poul i det
daglige arbejde som led i en opgave. Poul vil forsøge at være naturtro
og realistisk under modelopgaven.
Sømandskirken står ikke på ANBI listen (fradragsberettigelse for
donationer, såfremt kirken kommer på listen). Er de øvrige nordiske
kirker på listen? (Line kontrollerer med sine kolleger).
Referent:
Kim
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