Menighedsrådsmøde referat d. 15. december 2009

Tilstede Søren, Linda, Annette, Tuki, Poul, Line og Kim

1. Referatet fra mødet d. 6. november
Line sender liste ud med navne og adresser på de, der modtager separat indbydelse til
jubilæet, dvs alle de der ikke modtager Kirkehilsen (tidligere medarbejdere osv).
Referat godkendt.
2. To do liste
- Kvk: Line bestiller nyt udskrift fra KvK mhp ændring af statutterne.
- Formandens beretning skal i næste udg. af kirkehilsen, og Poul fremskaffer fotos.
- Forsikring:
Sygeforsikringfor kirkens ansatte er en personlig sag, og kirkens ansatte sørger selv
for dette.
DSUK har tegnet en egen ulykkesforsikring og ansvarsforsikring som dækker de
ansatte, når de er på arbejde, dette fremgår af kontrakten. Linda og Søren har siddet
med forsikringsspørgsmålene hele eftermiddagen og har brug for mere tid til at få et
overblik over kirkens egne forsikringer.
- Fondsansøgninger: Kim har lavet en lang liste med navne og adresser på fonde der
kan yde støtte til jubilæet.
4. Forsvundne juveler.
Kirken har en forsikring på 40.000 € pr. dag under julemarkedet. Smykkerne er
forsvundet før julemarkedet. Det blev diskuteret hvorvidt forsikringerne er dækkende.
Vi henvender os til Wrists hovedkontor og spørger, om de har en forsikring, der
dækker.
3. Evaluering af besøg af arkitekter fra Maersk Fondet.
Søren refererede fra dagen. Konklusionen på besøget var, at der skulle laves en
arkitekttegning, og at en ingeniør skulle inddrages i arbejdet inden der kan besluttes
noget på fondsmødet d. 15. marts. I vores ansøgning skal der skelnes mellem ”need to
have” og ”nice to have”.
Foreløbig forholder os afventende, men alt i alt var det et positivt møde.
Line sender et brev til arkitekterne via Søren, som skal fortælle hvilke aktiviteter, der
foregår i kirken, og hvilke folk, der gør brug af kirken, da dette kom som en
overraskelse for dem under mødet.
4. fortsat. Julemarkedsregnskab:
Svært at udregne et eksakt regnskab for net. resultat vedr. udgifterne for
købmandsboden. Resultat kommer senere.

5. Jubilæum
Gæsteliste.
Næste møde findes et detaljeret program udarbejdet af Line.
Middagen skal tjene sig selv ind.
Receptionens omkostninger udregnes af Mikela, Helga og Line. ca. 1000 € ?
6. Ny husmor/ ordination/ juniorassistent.
7. Regnskab.
Hjælp til Tuki i bogholderiet er blevet forbedret med Charlotte.
Toline har tilbudt hjælp, Linda tager kontakt.
8. Post.
Der har været problemer med uåbnet post. På kontoret skal stå en mappe med uåbnet
post, som menighedsrådet skal tjekke ved hvert møde.
9. Statutter.
Statutterne (godkendt da Astrid gik af som formand) er endnu ikke blevet registreret
hos KvK. Dvs at vi stadig er stichting og ikke Kerkgenotschap.
Hvad var ideen ved at skifte?
Line kontakter Lise.
10.
Kirkens program 2010 er fastlagt indtil april.
11. Evt.
Formandens beretning: Line retter og tilføjer til formandens beretning.

