Referat Menighedsrådsmøde den 25. oktober 2011 kl. 18.00
Tilstede: Line K, Toline, Vivi, Line N
Afbud: Frederik, Flemming, Mette og Jens
1. Skolen
Line K har modtaget mail fra Gudrun Gilhuis på vegne af Den Danske Skole,
at de fremover ikke benytter kirkens faciliteter, eftersom de ikke har midlerne
til at betale leje. Line K og Frederik havde forinden begge haft telefonisk
kontakt med Gilhuis, at skolen måske kunne komme med et alternativt forslag
til betaling. Dette er desværre ikke lykkedes, idet der ikke er indkommet
forslag.
Line K har svaret beklagende og understreget, at skolen stadig er
velkommen i kirken.
2. Varmeanlæg
Vi har nu betalt et forskud på € 6.543 til Kaal & Co svarende til 1/3 af den
samlede pris for nyt varmesystem. De kan ikke påbegynde arbejdet før den 7.
november, dagen efter julemarkedet.
Opsætningen er blevet godkendt af en hollandsk byggesagkyndig, at det kan
inkorporeres i renoveringsprojektet.
3. Bus
Line K og N har denne dag kl. 12 underskrevet handlen med Hogenbirk om ny
Mercedes Sprinter. Bilen leveres i december. Samme bilforhandler har stillet
en varevogn til rådighed for os indtil bilen er klar fra fabrikken for 500 € pr
mdr. inkl. forsikring og afgifter. Vi er taknemmelige for ITF at de har stillet os
midler til rådig for os, så vi kan få en ny, sikker og veludrustet bil som vi kan
have i de næste mange år.
4. Bogføring
- 4.1 Valg af kasserer
Menighedsrådet er enigt om at vælge en kasserer iflg. vedtægterne, men
udsættes til næste møde hvor alle er tilstede.
- 4.2 Daglig bogføring
Det ønskes, at den daglige bogføring kommer til at ligge hos sekretæren, Lise
Sinnbeck. Menighedsrådet vil støtte sekretæren ved at lave en jobbeskrivelse
og en indføring i bogføringssystemet.
- 4.3 Tilføjelse af fuldmagter i KvK og vedtægter.
Line K undersøger om det kan lade sig gøre at to medlemmer af
menighedsrådet kan stå indskrevet i KvK uden navns nævnelse.
Vi foreslår desuden en vedtægtsændring/tilføjelse ved næste
generalforsamling at to menighedsrådsmedlemmer, formand og præst, har
fuldmagt til at underskrive (fx ved bilhandel)
- 4.4 ANBI-status (Goede Doelen)
Inden årets udgang skal kirken have anbi status – ligesom den norske
sømandskirke. Line K undersøger dette.
5. Julemarked
- 5.1 Julemarkedsforberedelserne forløber fint og planmæssigt

- 5.2 Optællings procedurer ved julemarkedet blev aftalt.
Torsdag Line N og Vivi
Fredag Line N og Toline
Lørdag Line N og Vivi
Søndag Line N og K
6. Evt,
-Line K og N var til en flot og festlig kirkeindvielse for den nye danske kirke
Bruxelles (fotos www.dankirke.be )
-Alle bedes tjekke at vi bruger Vivis g-mail. (vivi.sterkenburg@gmail.com)
Næste møde: Tirsdag den 29. november kl. 18.00
Ref. Line N

