Referat fra menighedsmøde 23.05.2018
Tilstede: Steen Thygesen, Kirsten Rasmussen, Birthe Jillisen, Vivi Sterkenburg, Maaike van der Plas, Line Kofoed (via
Facetime) referent
Afbud: Birgitte Bach
I formandens fravær blev Line Kofoed valgt som ordstyrer for mødet.
1. Dagsordenen blev godkendt
2. Birgitte Bach har meddelt at hun desværre må fratræde som formand og som medlem af menighedsrådet p.g.a.
personlige omstændigheder. Menighedsrådet har fuld forståelse for denne beslutning og takker Birgitte Bach for en
fremragende indsats.
Menighedsrådets opgaver blev gennemgået og fordelt. Næstformand Maaike van der Plas blev valgt som formand og
Vivi Sterkenburg som næstformand. Kasserer Birthe Jillisen foreslog Line Kofoed som bogfører indtil
generalforsamlingen, hvilket blev godkendt. Menighedsrådet bad Line Kofoed endvidere hjælpe med at indarbejde den
nye præst og den nye formand Maaike van der Plas, hvilket hun sagde ja til.
3. Meddelelser fra DSUK
På forespørgsel om kirkens repræsentanter til DSUK’s årsmøde udpegedes formanden og præsten.
4. Meddelelser fra kirken
a. Ferieforespørgsler blev godkendt
b. Stillingsopslag skibsassistent er blevet opslået af DSUK og deles af kirken.
c. Indkomne arrangementer med busrejse i juni og korkoncert i december blev aftalt.
5 Aktiviteter:
a. Præsten meldte om godt besøgte gudstjenester og konfirmationsforberedelse. Konfirmationen d. 20. maj med tidligere
sømandspræst Ulrik Iversen var meget vellykket og der var ros til både stemning og kransekager.
b. Fredagscafe 1. juni, Dåb 2. juni, Sankt Hansfest 23. juni blev planlagt.
6. økonomi
a. Banksaldi d.d. 23.05.2018 blev oplyst,
b I forbindelse med en ny bilforsikring blev et forslag til en budgetændring drøftet. Drøftelsen fortsættes på næste møde.
7. Marketing
a. Formand og præst samler materiale til KH 2 2018 og forhører sig om deadline hos redaktør Edith Vennix.
b. Facebook og hjemmesiden er opdateret. Birthe Jillisen og Line Kofoed orienterede om en privacyforklaring, som
offentliggøres d. 24. maj på kirkens hjemmeside i forbindelse med den nye lov om databeskyttelse.
8. Sponsoraktiviteter
a. Der skal søges bidrag til indkøb til julemarked med sponsorbreve. Det besluttedes at indhente hjælp fra menigheden til
at udføre dette. Der sendes takkebrev til medlemmer i 2018 med KH 2 2018 samt en venlig påmindelse til modtagere,
der endnu ikke er blevet ven i 2018.
b. Kirsten Rasmussen og Maaike van der Plas søger annoncører til rubrikannoncer til KH2 2018.
c. Line Kofoed besvarer et survey ITF vedr. transportmidler
9. Bygning
Maaike van der Plas rapporterede at kirkens fryser er repararet og at andre reparationer er undervejs. Hun indhenter
tilbud til maling af præstelejligheden og bestiller lift til indflytning
10. Eventuelt
Ingen punkter til eventuelt.

