Referat fra menighedsrådsmøde den 15. november 2016
1. Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra DSUK
a. Menighedsrådet diskuterede det nye kontraktforslag fra DSUK, som blandt andet indeholder, at kirken skal
betale 10% af præstens udgifter. Menighedsrådet kan ikke skrive under på kontrakten, som den umiddelbart ser
ud.
b. Uforpligtende møde for formænd og præster indenfor DSUK til januar 2017.
3. Meddelelser fra kirken
a. Ingen nye ferieønsker. Ulrik tager på efteruddannelse i uge 11, 2017
b. Orientering om brev fra Dansk Samfund vedr. reformationsåret. Menighedsrådet henvender sig til Dansk
Samfund for at blive slettet fra projektet.
c. Orientering om brev fra Dansk Samfund vedr. fælles projekter. Menighedsrådet ønsker ikke at dele sine
kernearrangementer med andre aktører.
d. Modtagelse af bog om sømandskirker. Vi er meget begejstrede for den flotte bog, som vi håber vil sælge godt
på julemarkedet.
4 Aktiviteter:
a. siden sidst: Høstgudstjenesten i oktober var godt besøgt og hyggeligt at synge fra højskolesangbogen efter
frokosten. Gudstjenesterne er pænt besøgte. Fredagscafeen med julemarkedsmøde var hyggeligt, en god
tradition. Syklubben kører derudaf. Bogklubben også, vi læser i øjeblikket Joakim Garffs SAK. Nørkleklubben
kører også fint.
b. kommende: Julemarkederne i Rotterdam og Amsterdam. Det har været en god ting at starte en uge tidligere,
giver noget ro. Der har været flere frivillige inde at hjælpe, også flere nye.
5. Økonomi
a. Orientering banksaldi d.d. 15.11.2016
b. Orientering kvartalsregnskab for 3. kvartal
6. Marketing
a. Alle gode billeder og tekster til KH 1 2017 må gerne blive lagt op på drevet.
b. Facebook/hjemmesiden/nyhedsbrev. Opslaget med julemarkedet på Facebook bliver delt flittigt. Det samme
gør Emilies video. Vi har også selv delt den i forskellige relevante grupper. Vi har også rubrikannoncer i
forskellige aviser og dagblade. Der sendes endnu et nyhedsbrev ud til de frivillige i denne uge.
7. Sponsorudvalg
a. Bidrag til indkøb, sponsorudvalget ringer rundt til virksomhederne i tiden efter julemarkedet. Vi har fået 9.000
kr. ind fra Ourekredsen i Danmark!
b. Rubrikannoncer i KH
c. DSUK har startet en indsamling/et miniprojekt til anskaffelse af vores nye butiksreoler.
8. Præstegårdsudvalg
a. Nedsættelse. Line har indhentet et tilbud på en viceværttjeneste.

b. Update ombygning ved Line. Vi har haft besøg af facadeleverandøren som har undersøgt utæthederne ved de
sydvendte vinduer. Forsikringen dækker fordøren.
9. Orientering om menighedsrådsopgaver. Der ligger en beskrivelse af menighedsrådets opgaver på drevet.
10. Eventuelt. Vi glæder os til julemarkedet!

