Menighedsr[dsmode 17. november 2009
Afbud: Line, Anette, Kim

1) Referat fra mode d. 6. okt.
Aftalt at der fremover at der star hvem der tager sig af hvad.
obs. Line tager kontakt til Lone
Troels har lovet at hjaelpe med sponsorer til jubilaerum: Kim. deadline – januar mode
Udkast til indbydelse: Line. – er der konkret blevet udsendt en forhands invitation til
VIP gaester?
1a) Lines punkt ang. jubilaerum:
De tilstedevaerende paa modet er i tvivl om hvad praktiske forberedelser pracist
indeholder. Menighedsraadet er ansvarlige for at invitere og vaere vaerter for jubilaet.
Husmor: Mikelas kontrakt udloeber 1. marts 2009. Det skal undersoeges om den kan
forlaenges 2 mdr. frem til 1. maj. af hensyn til jubilaet.
Soren aftaler, efter 6 december, naermere med Line og tager kontakt til DSUK vedr.
forlaengelse og opslag om ny medarbejder. Vil i samme forbindelse sammen med
Line gaar til Kamer van Koophandel mhp. at blive registreret som et kerkgenootschap
i stedet for en stichting.
2) Evaluering af julemarked
Oekonomi:
Omsaetning 46.400. Endelige resultat kendes endnu ikke.
Praktisk: det er gaaet rigtig godt isaer fordi der har vaeret flere haender dvs. en ekstra
assistent.
Indgang skal vaere mere synlig.
Frivillige nok. Fint at vi aabnede kl. 10.00 i stedet for kl. 11.00 EN fordel at koere
med samme lukke tid alle dage, dvs. kl. 18 undtagen sondag.
Der er fast plan over hvordan boderne skal opstilles
Der var rigtig mange hollaendere, men faerre danskere – hvor er de??
Bedre reklame? Hvordan faar vi fat i fx foraeldre til konfirmanderne. Et
diskussionspunkt generelt.
Kan konfirmanderne vaere en del af jubilaet?
D. 13 december er der atter konfirmandundervisning, en der er i baren og kan snakke
lidt. Soren kan evt. fra 14.00 – 16.00
Den foerste kasse med smykker forsvandt under transporten med skibsfarten Vrist.
Kassen har ikke vaeret registretet hos Vrist og derfor forventer vi ikke at kunne faa
daekket tabet, Poul vil gaa videre med sagen.
3) Rovering, endelig finanscielt resultat af foerste fase.
4) Reparation af vinduer ved kirken bliver meget dyrt, da vinduer og rammer ville
skulle udskiftes, hvis det skal gores ordentligt. Soren vil kigge paa det sammen med
Poul.

5) Oekonomi, maanedsopgoerelse.
Fint regnskab : )
6) Tvarnoe’s besog og fondsansogning til Maersk.
Tvarnoe saa hele kirken jf. beskrivelse. Overvejelser om at det er mange penge at
putte i renovering, om man evt . skulle rive bygningen minus kirken ned.
Positiv over kirken. Nu afventer vi svar. Behandling af ans’gningen sker d. 15. marts
2010.
Det ville vaere godt hvis Kim og Troels kunne kigge paa om der skulle vaere andre
fonde.
7) Jubilaerum
program: Festudvalget (Line, Poul, Anette) kommer med konkret forslag til naeste
mode.
Fest om lordagen
Gudstjeneste og reception
gaesteliste:
skal sendes rundt. – Line
Sponsorliste og fondsansoegning:
Kim
Soren: Det ville vaere godt at faa mere i kirkehilsenen om hvad kirken laver – fx
billeder fra minister, folketingets kirkeudvalg og DSUK. Husk formandens beretning
i naeste kirkehilsen.
8) Forsikringer:
Linda foreslaar at kirken skifter forsikringsagent, da kommunikationen gaar alt for
langsomt og ubehjaelpsomt.. Linda indhenter tilbud hos firma som hun kender og har
tillid til.
Sygeforsikring:
Den danske Sygesikring som expact (E 101 blanket) spiller ikke sammen med den
Hollandske sundhedslovgivning. I Holland godtager man ikke det danske sygesikr.
bevsis + EUkortet, man maa derfor selv laegge ud og soege den Danske Sygesikring
bagefter.
Poul/ kone undersoeger priser for sundhedsforsikring her i NL
Vi vil skrive brev til DSUK vedr. ovenstaende mhp. at faa orden paa hvordan det
kommer i orden og hvem der skal betale hvad.
Vandskade: Heller ikke faaet svar!
Horeca: Skal vaere paa plads gerne inden jubilaerum! Line.
9) Udsaettes til naeste gang.
Evt.
Punkt til naeste moede: Vil Menighedsraadet bakke op om en indstilling til at Mikela
bliver ordineret fra kirken.

Kommunikation: Se foerste punkt.
Bogholderi: Tuki har brug for medhjaelp. Dels har han personligt ikke saa meget tid
og dels kraever det en del tid og dels er der ogsaa en del spild-tid naar han er her.
System! Opstramning ang. aflvering af kvitteringer.
Hvad koster det at faa prof.hjaelp
Charlotte vil gerne komme og hjaelpe 1-2 gange om maaneden.
Hvem kigger posten igennem? Det goer praesten, som chef. Der er ting som ligger et
aar uden at der bliver handlet.
Besluttet: Fremover fast punkt paa dagsordenen: Post.
Naeste moede bliver som tidligere planlagt 15 dec.

