Referat fra menighedsrådsmøde 30. februar 2007
Dagsorden
1 Kirkens åbningstider i vakanceperioden
2 Kulturelle arrangementer i foråret
3 Fordeling af arbejdsopgaver i vakanceperioden
4 Næste udgave af Kirkehilsen
5 Priser for udlejning af kirkens lokaler
6 Afslutning af stillingsopslaget
7 Ændringer til referat af mødet med Margith Pedersen
8 Normering af Annettes stilling og evt. ansættelse af yderligere en assistentvikar
9 Brugerbetaling eller medlemskontingent
10 Kirkens økonomi
Yderligere punkter
Hjemmesiden
Tilstede: Franz Alstrøm, Jens Hede, Erik Albjerg, Tuki Arneri, Poul Mousten, Søren Fahnøe,
Frederik Harhoff, Berber Journee, Line Nicolaisen, Annette Poulsen.
1
Åbningstider
Det blev vedtaget, at kirkens åbningstider i vakanceperioden er fredag kl. 15-21 og søndag
kl.10.30-17, mandag lukket. Præstens telefontid er fortsat tirsdag - lørdag kl. 9-12.
2
Kultur
For kirkens kulturelle arrangementer blev nedsat et kulturudvalg bestående af Erik, Usha,
Annette og Line.
3
Arbejdsopgaver
Præsten: Gudstjenester og pastorale funktioner ude og hjemme, økonomisk administration (i
samarbejde med Berber og Hanneke) og ledelse (i samarbejde med kontaktperson fra
menighedsrådet), kirkelig undervisning og formidling samt skibsbesøg, skibsstaistik og
bogstatistik.
Lagerstyring, indkøb, mandlavning, husets vedligehold inde og ude, åbningstider,
kassestyring og bogføring varetages af kirkeassistent (Annette) og en evt. seniorassistent, som
også kan bistå med skibsvagter.
Kirkens overordnede økonomi tilses af Berber
Fundraising, udlejningsaftaler, energiprojekt og forretningsplan blev lagt i udvalg.
Presserende opgaver er energi og renovation (Poul) og økonomi (Berber)
Poul vil indhente tilbud på en tilstandsrapport, må ikke overskride 1500. Ud fra
tilstandsrapporten indhentes tilbud fra håndværkere og entreprenører. Når budgettet for
renovering er lagt sendes fondsansøgning til DSUK senest 1. marts.

Et energiudvalg bestående af Tuki og Berber skal efterse energiproblemet, som ikke bliver
behandlet i en tilstandsrapport.
4
Kirkehilsen
Næste udgave af Kirkehilsen har deadline 14. februar og udkommer 1. marts. Nyt bladudvalg
bestående af Poul, Franz og Line (ansvarshavende redaktør).
5
Leje af kirkens lokaler
Poul laver oplæg til nye udlejningspriser.
6
Stillingsopslag
Frederik sender stillingsopslag med afsluttende rettelser til Margith Pedersen snarest.
7
Referat
Line sender referat af møde d. 15 januar 2007 med afsluttende rettelser til Margith Pedersen
snarest.
8
Normering
Annettes stilling som kirkeassistent normeres til 30 timer, og arbejdstider aftales nærmere
med præsten. Vi forsøger yderligere at få seniorassistentstillingen med bopælspligt på kirken
besat i vakanceperioden.
9
Brugerbetaling
Der blev nedsat et økonomiudvalg bestående af Berber og Franz. Økonomiudvalget skal finde
en enkel model for medlemskontingent eller brugerbetaling.
10
Kirkens økonomi
blev forbigået i tavshed.
11
Hjemmeside
Line fortsat ansvarlig for hjemmeside, og Usha vil gerne hjælpe med at oversætte vigtige
informationer til hollandsk.
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