Referat	
  fra	
  menighedsrådsmøde	
  d.	
  10.01.2013	
  
Fraværende: Frederik Harhoff, Jens Fage-Pedersen
1. Meddelelser fra DSUK
a. to kontraktforlængelser; Helge/Gurli + Lise. Helge/Gurli forlænget med et år.
Lise (sekretær/kasser): Der er arbejde frem til juni. Diskussion omkring forlængelse
og arbejdsområder for Lise. Kan Lise skrive ned hvad det er hun laver (det er vi
blevet enige om er en aktivitet for Lise over de næste par uger + aftalte arbejdstider +
snak til personalemøde skal opdateres til Lise + opdatere resten af personalet omkring
Lise’s prioritetsområder). Forlængelse aftalt indtil 31. juli. Vi ser inden udløbet på
muligheden for/nødvendigheden af forlængelse.
2. Kontrakt sømandskirken og DSUK
Kontrakt er blevet lavet med Danske Sømandskirke i Rotterdam og DSUK. Aftalen
har til formål at sætte rammer om at opretholde og drive dansk menighed i Rotterdam
og sørge for at sømandskirkens betjening for søfarende om bord på danske skibe i
Rotterdam. Menighedsrådet har fået høringsret i andre ansættelser end præsten.
Line K skriver under på vegne af menighedsrådet.
3. Meddelelser fra Kirken:
Der er blevet sendt nogle meddelelser ud (ang. A Royal Household;
generalforsamling, osv). Gospelkor fra Esbjrg mulighed første weekend i marts.
Erling Jepsen (dansk forfatter) – søndag den 17. marts.
Efterskole vil gerne komme på besøg den 24. marts. og have lov til at spise deres
madpakker her og de vil gerne høre gudstjeneste.
Søndag den 10. Februar er der fastelavnsfest. Skt. Hans fest – 15. juni.
4. Administration
4a: Banksaldo: Bank data er blevet updateret med navnene på de rigtige
kontoansvarlige. cashflow er fortsat okay.
4b. Donatører: Der er ikke nogen nye donatører.
5. Respons tiggebreve.
5a: Takkebreve til donatører er blevet sendt / og bliver sendt.
6. Sponsorudvalg
Handelsflåden var blevet henvendt ang. sponsor til IPad, reparation af billardsbordet.
Vi har modtaget 10.000 DKK.
7. Ombygning.
Referat af mødet den 14. december. Næste møde er 8. februar i København. Indtil vi
har den nye præst forbliver Line N i byggeudvalget.
8. Kommunikation.
a kirkehilsen deadline: Vi sender en ud og det er den sidste og hvis i vil have den
fremover skal i blive ven af kirken. Deadline er den 21. januar for at kunne inkludere
referat fra generalforsamlingen.

b. hjemmesiden:
Der er kalender på hjemmesiden. Udstillingen A Royal Household er også på
hjemmesiden. Menighedrådet skal meddele om de vil stille op mindst to uger før og vi
skal have billeder på hjemmesiden. Menighedsrådskandidaterne bliver læst op til
gudstjenesten på søndag.
c. Facebook: Vedligeholdelsen af Facebook siden skal under Lise’s aktiviteter.
Fredagscafe datør kan inkluderes lang tid i forvejen. Gammel information vil
fremover blive arkiveret så det ikke figurerer på forsiden.
9. Åbningen af udstillingen: Billederne er endnu ikke modtaget endnu. De er forventet
mandag. Vi har fået 350 Euro af Dansk Samfund til vin/vand og canapeer. Billederne
vil være udstillet i kirken i fire uger (til 17. februar). Vi vil eventuelt få udgifter i
forbindelse med udstillingen af billederne. Vi spørger Maurice om han har en ide til
hvordan vi kan gøre det/om han kan bygge noget.
10. Profil til præstestillingen:
Line N. kommentarer til stillingsopslaget: Side 1 – der er listet aktiveteter der ikke
længere tager sted inklusive for der bliver afholdt gudstjeneste. Beskrivelse af
boligforholdene og hvor flot kirken bliver. Det er en unik mulighed. Fokus på drift og
daglig ledelse.
11. Eventuelt:
11a: Forslag at kirkens personale afholder sommerferie på samme tidspunkt. DSUK
ser gerne at der altid er nogen i kirken, men det er en meget stille tid.
11b: Forslag at invitere A. P. Møller’s datter, Ane Ugla Mærsk til åbningen af den
nyrenoverede kirke.
11c: Diskussion omkring kirkens aktiviteter under ombygningen. Hvordan
vedligeholder vi kirkens sociale aktiviteter/fælles funktioner for at vi ikke mister
forbindelsen under ombygningen? Eventuelt vi skal skrive noget om på hjemmesiden
og/eller i Kirkehilsenen.
11d: Vi skal have lavet en aftale om at vi gør status over hvad der er i kirken (køkken
indehold, julemarkedvarer, inventar). Dato til lagerstatus i januar: Fordeling af
opgaver: Gurli/Ria køkken, Line/Line: Kælder. sypigerne: 29. januar med deres egne
ting. Optælling af kælderen kan foregå fredag den 18. januar om eftermiddagen.
Toline kommer tirsdag den 15. januar og tæller dansk design.
11e: Line K vil samle nogle af de mennesker der har forbindelse med kirken gennem
krigen og bombardementet af Rotterdam. Vi kan samle nogle af brevene og andet der
har forbindelse til kirken og tiden under krigen. Samle det og lave en lille udstilling i
samarbejde med vor naboer Oorlogs- en verzetsmuseum.

