Menighedsrådsmøde d. 8. september 2009
Tilstede: Kim, Charlotte, Linda, Annette, Tuki, Søren, Mikela, Poul og Line
Dagsorden:
1. Referat fra den 21. juli
2. Nyt fra DSUK's Lands- og repraesentantskabsmøder i Haslev
3. Forberedlse af møde med den Danske delegation den 9. september
4. Renovering, resultat og budget
5. Fondsansøgning naeste fase renovering, forberedelse af besøg Tvarnø, øvrige
sponsorer
6. Jubilaeum, foreløbigt program og gæste liste, Line's møder i Danmark bl.a. Fru
Von Lindern og OK Jeppesen, sponsorliste
7. Julemarked, indkøb i Danmark, sponsorliste
8. Økonomi, global månedsopgørelse
9. Program konfirmander, børn og ungdom
10. Diverse: Horecakursus, drejebog, forsikringer, afrunding Astrid's
formandskab, vikar for Poul, svar til Van Dongen
11. Eventuelt

1.
Referat godkendt
2.
I november skal vi senest indlevere en ansøgning til DSUK om bevilling til en
juniorassistent i 2010.
Det er dog usikkert, om vi kan få juniorassistentlønnen dækket af DSUK i 2010.
Line berettede fra julemesse-indkøb i Herning, DSUK - generalforsamling,
medarbejderkonvent samt bispevielse.
3.
Mødet med Folketingets Kirkeudvalg er under forberedelse. Fra menighedsrådet
deltager Annette, Charlotte, Linda og Søren.
4.
Poul berettede om byggeprojektet. Budgettet holder foreløbigt. Taget er halvt færdigt
og vi mangler to dages indendørs håndværkerarbejde. Poul søger samme firma om et
tilbud på renovering af badeværelset i stueetagen baseret på sin tegning. Poul og Line
undersøger, hvor mange penge, der er tilbage.
5.
Søren udråbte Kim som ”fondsansøgningformand”. Der skal laves nye ansøgninger
med udgangspunkt i den gamle ansøgning, Ambassadøren og Frederik Harhoff
fabrikerede i sin tid. Dertil kommer den brochure, Poul og Line laver om kirken og
renoveringsplanerne.
6.

Line har lavet en foreløbig gæsteliste. Vip’erne skal have en forhåndsinvitation inden
6. okt.
Mikela redegjorde for status på sponsorbreve. Der er færre sponsorgaver end sidste år.
Kim vil spørge ambassadens medarbejdere om en oversættelse af sponsorbrevet til
hollandsk mhp. hollandske firmaer.
Evt. sende adresselisten for sponsorbreve til menighedsrådet som kan supplere med
nye firmaer.
8.
Tuki gennemgik regnskabet for dette år indtil nu. Tab på 29.000 €. Søren efterspørger
en månedsopgørelse.
9.
Charlotte foreslog en ”julehule” for børn under julemarkedet.
Istedet for nye tltag for de sm børn skal der ske en forbedring af de eksisterende
arrangementer: Skt hans fest, fastelavnsfest, juletræsfest.
For teenagere: 3 aftener i foråret med film og pizza.
Line tager horecakursus - eksamen er d. 4. oktober.
Drejebog er en kontinuerlig proces. Skal også sendes til DSUK.
Forsikring – Linda har undersøgt kirkens forsikringsforhold. Line mangler at
underskrive forsikringspapirer, da Søren stadig er forsikret. Er kirkens øvrige
medarbejdere også forsikret?
Astrid skal afvikles af KvK og Postbank.
Pouls barselsorlov
Pi kommer og hjælper i køkken i 5 uger, aflønnes af DSUK i diæter som
juniorassistent.
Line kontakter Kristine Bøgelund Andersen, som evt. vil kunne vikariere i resten af
forløbet.
Evt,
Eftersom Andreas skal overtage skibsbesøgene i Pouls fravær, og eftersom vi derfor
foreløbig står uden assistance i køkkenet har vi STÆRKT brug for frivillig hjælp i
køkkenet.
Referent: Line

