Dansk Sømandskirke
Rotterdam

Referat af:
Menighedsrådsmøde tirsdag d. 17. februar 2009 kl. 20-22
Tilstede: Astrid, Mikela, Anette, Poul, Tuki, Linda, Frederik, Line, Kim og Troels.
1. Godkendelse af referat.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Formanden præsenterede Kim Rossner Petersen, som nyt medlem i rådet.
2. Kirkens vedtægter
Vedrørende paragraf 2 stk. 5 ændres betegnelsen til ’stedfortræder’
Vedrørende paragraf 4 stk. 3 ændres til ’sømandspræsten og
sømandskirkens assistenter’
Vedrørende paragraf 4 stk. 3 fjernes ordet ’ekstern’ og der afsluttes med
følgende ’ Menighedsrådet afholder rejseudgifter for medlemmer af
menighedsrådet samt kirkens ansatte, som deltager i ansættelsessamtaler i
København’
Paragraf 4 stk. 4. Første sætning udgår. Stykket starter med ’I det omfang.
De nu ændrede vedtægter fremsendes endnu engang af Frederik til Margith i
DSUK.
3. Regnskab 2008 og budget 2009
Der blev udarbejdet foreløbigt budget. Der arbejdes med et underskud på
ca. 3000 euro. Det blev besluttet at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg
bestående af Kim og Troels som fik til opgave, at undersøge mulighederne
for øget fundraising. De afrapportere på næste møde, hvor budgettet så
vedtages.
4. Renovering.
Poul er i færd med at indhente tilbud på renovering af kirkens tag mv. Der
er pt. Modtaget 1 tilbud – 2 yderligere er på trapperne. Der afrapporteres
samlet på disse tilbud på næste møde. Poul orienterede om tilbud på nye
vinduer.
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5. Mikela’s lejlighed.
Det blev besluttet, at formanden retter henvendelse til DSUK mhp. at få
skabt forståelse for nødvendigheden af, at Mikela bliver kompenseret for de
helt uanstændige boligforhold hun har haft i det første år af hendes
kontrakt. Menighedsrådet bakkede kraftigt op om dette punkt.

6. Status på ansøgninger
Poul afrapporterer på næste møde.
7. Ferieplan 2009
Formanden anmodede om at alle medarbejdere og medlemmer af
menighedsråd pr. til hende indberetter ferie/fravær for 2009.

8. Mødedatoer og punkter til næste dagsorden
 Tirsdag d. 31/3
 Planlægning af generalforsamling der gennemføres 30. Maj.
 Budget vedtages.
 Status på renovering og ansøgninger
 Fundraising.
 Projekter.
9. Eventuelt

Referent:
Troels
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