SØMANDSKIRKEN I ROTTERDAM

Den 30. marts 2011

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE TIRSDAG, DEN 29. MARTS 2011

Tid:
Sted:
Til stede:
Referent:

Tirsdag, den 29. marts 2011, kl. 18:15;
Hos Menighedsrådsformanden, Mesdagstraat 46, 2596 XX Den Haag;
Line Nicolaisen, Iwan Waltenburg, Vivi Sterkenburg, Mette Hersby og Frederik
Harhoff samt Erik Albjerg (der deltog i mødet som almindeligt medlem af Menigheden).
Frederik Harhoff

Dagsorden:
1.
Redegørelse fra Præsten om forløbet i Kirken siden Generalforsamlingen den 27. februar 2011;
2.
Fritstilling af Kirkens Seniorassistent;
3.
Økonomi og regnskab
4.
Næste ordinære Generalforsamling
5.
Ansøgning om midler til ny kirkebil
6.
Ajourføring om vedligeholdelsesarbejdet og finansieringen
7.
Næste møde

Ad Pkt. 1: Forløbet i Kirken siden Generalforsamlingen
Line Nicolaisen redegjorde kort for de sædvanlige aktiviteter (konfirmander, sypiger, bogklub, etc), der
har været afholdt i Kirken (kun afbrudt af Lines kursus og ferie), og fortalte om den midlertidige
ansættelse af Mette Hansen som ny ”husmor” – efter den tidligere ”husmors” afrejse – idet Mette
foreløbigt er ansat for 3-6 måneder. Hun er kommet hertil forrige uge med sin medfølgende ægtefælle,
Tom Eriksen, og parret bebor nu den lille 1½ værelses lejlighed på første sal, hvor ”husmoren” tidligere
boede.
Line berettede endvidere om samarbejdet med Seniorassistenten, Poul Sørensen, der
gennemgående har været vanskeligt og præget af upålidelighed (se pkt.2).
2. Fritstilling af Seniorassistenten
Line oplyste, at hun fra Generalsekretær Margith Pedersen i DSUK havde fået oplyst, at
Seniorassistenten selv havde medgivet, at han ikke var indstillet på samarbejdet i Kirken og som følge
deraf var blevet fritstillet med virkning fra mandag, den 28. marts 2011 således at han ville oppebære
løn indtil udløbet af hans kontrakt pr. 31. august d.å., men i øvrigt ikke skulle udføre yderligere arbejde
i Kirken og at han måtte fraflytte sin lejlighed snarest muligt.
Menighedsrådet besluttede efter en kort drøftelse at indstille til DSUK, at Seniorassistenten må
fjerne alle sine ejendele fra Kirkens område uden for sin lejlighed pr. 15. april d.å., hvilket indebærer at
garagen, kælderen og haven m.v. skal være ryddet for alt hans værktøj, gamle møbler, båd, tømmer etc.,
samt at han herefter må fraflytte lejligheden allerhelst pr. 1. maj d.å., men senest den 31. maj. DSUK
bør høre Seniorassistenten, om han har mulighed for at fraflytte lejligheden allerede den 1. maj, men må
i benægtende fald opsiges fra lejemålet med virkning pr. 1. juni 2011. Formålet hermed er at
seniorassistentens lejlighed kan istandsættes og anvendes som bolig for dem, der arbejder på kirken.
3. Økonomi og regnskab
Line oplyste, at der nu var blevet installeret et nyt varmtvands-gasfyr til lidt over 2.000 Euros, der var
udbetalt af Seniorassistenten efter Kassererens bemyndigelse, hvilket ikke var helt efter de regler, der i
øjeblikket gælder for udbetalinger fra kassen. Menighedsrådet besluttede, at der nu må nedskrives en
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nøje forskrift for regnskabsføring samt ind- og udbetalinger fra kassen (en ”kasseplan”), således at der
ikke kan opstå fejl i regnskaberne. Lise Sinnbek er i øjeblikket ansat med 10 timer om ugen til at føre
regnskaberne efter kassererens instrukser, men kassereren (Tuki) har meddelt, at han af arbejdsmæssige
grunde næppe kan føre regnskaberne meget længere. Menighedsrådet anmoder derfor DSUK om at
tilsende Line en matrix eller regnskabsmodel, som DSUK selv bruger og som også benyttes i andre
sømands- og udandskirker, samt om at sende en regnskabsmedarbejder herned for en kort periode med
henblik på at sætte den nye kasserer ind i dette system, såsnart der er blevet ansat en ny
kasserer/regnskabsfører (evt. Lise?). Der må derfor straks annonceres et opslag om denne stilling i
Kirkenyt og ved udsendelse til alle Kirkens menighedsmedlemmer. Line blev pålagt at aftale med Tuki,
hvornår han stopper som kasserer, samt at udforme et opslag og rundsende det til Menighedsrådet i
løbet af næste uge.
4. Næste ordinære gereralforsamling
Næste generalforsamling – med ordinært nyvalg til Menighedsrådet – finder sted søndag, den 5. juni
2011. Det er grundlovsdag, og menighedsrådsformanden tilbød at holde grundlovsprædikenen ved
gudstjenesten!
5. Ansøgninger om fondsmidler til at købe en ny kirkebil
Line oplyste, at Seniorassistenten allerede havde indsamlet forskellige papirer til brug for ansøgningen
om midler til en ny kirkebil. Menighedsrådsformanden pålagdes at skaffe papirerne fra Seniorassistenten og herefter fremsende en færdig og velbegrundet ansøgning til ITF.

6. Ajourføring om vedligeholdelsesarbejdet og finansieringen
Line videregav Margith Pedersens referat fra mødet med A.P. Møller fondet til menighedsrådsformanden. Af referatet fremgår, at der nu skulle være udarbejdet et tilbud på renoveringsarbejdet fra Carl
Bro A/S til DSUK. Menighedsrådet besluttede at opfordre DSUK til at tilsende Kirken en kopi heraf
samt at kontakte Fondet igen v/ Henrik Tvarnø med henblik på en revurdering af fondsstøtte fra A.P.
Møller. Menighedsrådet deltager gerne i et evt. møde med Tvarnø, hvis der er grund hertil.
7. Næste møde
Menighedsrådets næste møde finder sted tirsdag, den 10. maj 2011 kl. 19:00 hos menighedsrådsformanden, Mesdagstraat 46, 2596 XX, Den Haag.
***

F.H.

