Referat menighedsrådsmøde d. 2. februar 2010
Tilstede: Søren, Annette, Charlotte, Tuki, Poul, Linda, Line,
Afbud: Kim

1. Referatet blev -med en enkelt ændring til pkt. 8.- godkent.
2. Financielt resultat efter første fase af renovering.
Alle regningerne er nu betalt. Regningerne, også for de første
arkitekter/byggekyndige, vil blive samlet på onsdagsmødet, kopieret og sendt til
Maersk Fondet.
3. Finansielt resultat 2009.
- kan ikke gives endnu, da der endnu ikke er blevet tilbagebetalt moms fra 2009. Vi
kan ikke bringe et endeligt finansielt resultat før revisoren har udregnet dette.
Financielt resultat 2009 bliver da et punkt på næste møde.
De smykker, der er gået tabt hos Wrist er ikke fundet, og dette giver et tab på ca.
11.000 kr.
4. Line informerede om udviklingen i sagen om den nye ansøgningsrunde.
Søren og Margith skal mødes og diskutere dette i forbindelse med Margiths besøg i
kirken d. 14.-16. februar
5. Øvrige fondsansøgninger til jubilæum etc.
Line rundsender til menighedsrådet Kims liste med forslag til firmaer og fonde der
kan ansøges.
Line mener, det er et ufornuftigt signal at begynde at søge fonde om støtte til
jubilæumsfesten, når behovet om fondsmidler til kirkebygningen er så stort.
Torms Fondet har tildelt Sømandskirken 150.000 DKK! – Line skriver et takkebrev.
6. Forsikringsmøde
Søren og Linda holder møde i kirken onsdag d. 10. februar kl. 11.30 for at få et
grundigt overblik over kirkens forsikringer.
Søren bad Line kontakte sekretariatet for at få tilsendt en kopi af DSUKs udsendtes
forsikringspolicer.

7. Kamer van koophandel
Ringe til Lise Heide Jørgensen og Frederik Harhoff hvad der helt konkret er fordelen
at kirken ændres fra en stichting til et kerkgenotschap.
8. Horecavergrunning
Line har ikke haft tid til at tage Horecakursus.
9. Kirkens program
programmet for foråret blev gennemgået.
Jakob Rytter – Søren har adresse
Bernhard + kone
Walter Kjærby

Frank Madsen
Mona Erhald –
Von Lindern og Halberg
10. Personale
Lise Sinnbeck, ny juniorassistent, blev præsenteret for menighedsrådet.
Mikela kan forlænge sin kontrakt som køkkenassistent med 1 år. Det tilstræbes, at
Mikela kan tage bispeeksamen og blive ordineret til ulønnet hjælpepræst i løbet af
foråret 2010. Menighedsrådet skal sende et brev til DSUK med en begrundelse herfor.
Der vil blive udarbejdet et regulativ for hendes nye forpligtelser.
11. Jubilæum
Menighedsrådet gav tilladelse til at købe folkegaven til kirken: Piet Hein
”Karlsvognen” gulvlysestage. Pris ca. 4.000 euro. 1.
Line skal sende en liste ud til menighedsrådet m. navne og adresser på de, der skal
modtage en særskilt invitation til kirkens jubilæum.
Køkkens budget: € 5.000
Det blev besluttet, at der ikke skal være kunstudstilling i kirken.
Foreløbigt program:
Lørdag d. 23. april
Kl. 17.00 Velkomst drinks
Kl. 18.00 Spisning, herunder taler, fællessange, musik og andre indslag.
Søndag d. 24. april
Kl. 11.00 Gudstjeneste m. konfirmander
kl. 12.00 Reception og musik
Line skal skrive invitationer, Søren underskriver d. 10. februar

12. Evt.
Line og Charlotte orienterede om en vellykket konfirmandweekend. Poul foreslog, at
frivillige gennemgår kirkens adressekartotek og fører dem up-to-date og samtidig
laver en brugerundersøgelse ang. kirkens drift og forslag til ændringer
Skt. Hans fest bliver afholdt d. 19. juni
Line orienterede om muligheden for en sognerejse til Israel i foråret 2011, som
Mikela og Line vil være rejseledere for.

