Referat fra menighedsrådsmøde i Rotterdam tirsdag den 13. september 2016
Til stede: Line Kofoed, Thomas Pedersen, Eva Gelting, Edith Vennix, Heide EhlertJürgensen, Ulrik Iversen
Fraværende: Ib Østergaard
Referent: Ulrik Iversen
1: Dagsordenen godkendt
2: Meddelelser fra DSUK
 Line og Ulrik var til DSUK’s årsmøde, hvor generalforsamlingen vedtog, at DSUK
fremover kun skal betale 90% af sømandspræstens løn. Sømandskirken Rotterdam
har argumenteret imod denne løsning i et høringssvar.
 Herudover blev vi præsenteret for et tilbud om en fælles hjemmeside-løsning
 Kirkerne fik snakket med hinanden om julemarkeder og indkøb og har blandt andet
oprettet en Facebook-gruppe, hvor de fortsætter med at udveksle ideer
 generalsekretærstillingen i DSUK bliver opdelt i en udlandsprovst og en leder af
sekretariatet
3: Meddelelser fra kirken. Ferieønsker godkendt
4: Aktiviteter
a) siden sidst
 Vi synes Sankt Hans var en stor succes! Godt samarbejde hos de frivillige. Lækre
salater. Glade gæster. En fin heks. En god båltale. Det virkede godt med gasgrillen –
vi lejer igen til næste år. Vi fik samlet penge ind til et bål-fad. Dato til næste år: 17.
juni 2017
 Vi er kommet godt i gang med gudstjenesterne. Første søndag i september fik vi
også godt gang i konfirmandundervisningen. Ulrik sender navne til Edith, så hun kan
udsende en faktura til konfirmanderne
 Hyggelig fredagscafé med musikteater!
 Sypiger og bogklub er også godt i gang igen efter sommerferien
 Tv-udsendelsen på hollandsk tv var fin reklame for kirken!
b) kommende

 Fredagscafé i oktober med efterfølgende møde om julemarked med de frivillige. Line
kommer hjem fra NY for at lede mødet.
 Høstgudstjeneste
5: Økonomi
 Orientering om banksaldi og regnskab
 Nyt kassesystem er snart klart til brug
6: Marketing
 Det nye KH er udsendt. Det ser flot ud! Edith og Heide fortsætter med at lave bladet
 Facebook/hjemmeside/nyhedsbrev er opdateret.
7: Sponsorudvalg
 Vi har fået en enkelt tilbagemelding på vores sponsorbreve. Sponsorudvalget prøver
at ringe rundt og samle op
 Vi har solgt 3 rubrikannoncer til KH. Vi vil gerne sælge flere!
 Rådet beslutter at købe nye butiksreoler og forsøger at indsamle penge i Danmark
via DSUK´s miniprojekter.
8: Præstegårdsudvalg
 Vi mangler stadig en præstegårdsansvarlig, da Line overdrager ansvaret til pr.
29.1.2017.
 Kort up-date vedrørende ombygning
9: Julemarkedsudvalg. Vi udsender nyhedsbrev med informationer til de frivillige midt i
september
10: Eventuelt. Drøftelse af formandsposten 2017 da Line Kofoed ikke agter at opstille til
menighedsrådsvalg 2017

