Referat  af  generalforsamling  i  Den  Danske  Sømandskirke  søndag  den  25.  januar  2015.

Formanden  for  menighedsrådet,  Line  Kofoed,  bød  velkommen  til  den  lovligt  indkaldte
generalforsamling.  Sidste  generalforsamling  blev  holdt  den  19  januar  2014.
Ad  1:  Valg  af  ordstyrer
Formanden  foreslog  Orla  Petersen,  som  blev  valgt.
Ad  2:  Valg  af  referent
Formanden  foreslog  Inge  Marie  Stub,  som  blev  valgt.
Ad  3:  Godkendelse  af  dagsorden
Dagsordenen  blev  godkendt.
Ad  4:  Formandens  beretning
Formanden  læste  sin  beretning  op.
I  beretningen  indgik  ligeledes  en  af  menighedsrådet  fastsat  visions-  og  strategiplan  2015-2018  til  
fremlœggelse  for  debat  i  generalforsamlingen.  
Planen  blev  indgående  diskuteret  på  mødet.
Der  blev  spurgt,  om  man  ved  indgåelse  af  giftermål  i  Den  Danske  Sømandskirke  automatisk    
bliver  medlem  af  den  danske  folkekirke.  Præsten  svarede,  at    Sømandskirken  i  Nederland  ikke  
kan  foretage  retsgyldige  vielser  men  man  kan  foretage  velsignelser  samt  at  man  bliver  medlem  af  
den  danske  folkekirke  ved  dåb.  
Der  blev  foreslået  at  danne  carpools  for  at  afhjælpe  et  muligt  transportproblem  til  kirken
Fra  salen  blev  der  spurgt  om  Sømandskirken  deltager  i  den  igangværende    ”bedeuge”.  Præsten  
svarede,  at  man  i  år  ikke  har  været  opmærksom  derpå,  men  at  kirken  er  medlem  af    SKIN,  som  er  
en  paraplyorganisation  for  internationale  kirker  i  Rotterdam,  der  laver  forskellige  ting  sammen.  
Fra  salen  blev  der  spurgt,  om  fredagscafeen  en  gang  imellem  kunne  flyttes  til  lørdag,  så  folk    der  
må  rejse  langt  også  kan  deltage.  Det  vil  menighedsrådet  undersøge.
Man  har  en  plan  om  at  udarbejde  plancher  til  illustration  af  danske  traditioner,  f.eks.  til  brug  ved  
julemarkederne.  Det  blev  i  den  forbindelse  foreslået  at  kontakte  Den  danske  Skole  og  bede  
børnene  der  hjælpe  med  denne  plan.
Formanden  udtrykte  sin  tak  til  personalet  og  præsten  og  hans  familie  for  et  fantastisk  samarbejde  
og  deres  positive  og  engagerede  holdning  i  forbindelse  med  alle  de  aktiviteter,  der  foregår  i  
kirken,  som  jo  også  er  familiens  hjem.
Generalforsamlingen  godkendte  formandens  beretning.    
Formandens  beretning  samt  Visions-  og  strategiplanen  kan  i  deres  fulde  ordlyd  læses  på  kirkens  
hjemmeside.
Ad  5.  Vedtagelse  af  budget  og  regnskab.
Formanden  fremlagde  budget  og  regnskab.  Det  tilstræbes  at  holde  budget  og  regnskab  så  
specificeret  og  transparant  som  muligt.  Regnskabet  udviser  et  underskud.  De  løbende  udgifter  er  
stationære,  men  man  har  i  det  forløbne  år  haft  ekstra  udgifter  f.eks.  til  dobbelt  husførelse  i  
køkkenet,  desuden  var  kirken  lukket  i  fra  maj  til  september,  hvor  der  ikke  var  salg  i  køkkenet.  
Det  store  beløb  under  ”Algemene  kosten”    skyldes,  at  orgelreparationen  til  et  beløb  af  Euro  
15.000,-  er  bogført  som  udgift  her.  Beløbet  til  orgelreparationen  er  doneret  og  er  bogført  som  

indtægt    under  donationer.  Under  ”Verkopen”  bliver  i  modsætning  til  tidligere  nu  bogført  
indtægter  fra  salg  fra  butikken  sœrskilt  fra  indtœgter  fra  ”horeca”.
I  det  kommende  år  har  Kirken  forventninger  om  stigende  horeca-indtægter.  Med  det  nye  køkken  
er  der  mulighed  for  at  levere  mad  ud  af  huset  og  man  bestræber  sig  også  på  at  trække  f.eks.  
frokost  og  middagsarrangementer  i  klubber  og  foreninger  til.
Budget  og  regnskab  blev  vedtaget  med  en  stor  tak  til  Line  Kofoed  for  hendes  store  indsats.
Ad  6:  Fastsættelse  af  det  årlige  medlemsbidrag.
Det  blev  diskuteret,  hvilke  tiltag  der  kan  foretages  for  at  få  flere  til  at  melde  sig  som  medlem/ven  
af  Sømandskirken.  Kirkebladet  KH  kommer  i  et  oplage  på  800,  men  meget  få  af  dem  der  
modtager  bladet  er  medlem/ven.  Kirken  påtænker  at  vedlægge  en  faktura  ved  udsendelse  af  det  
næste  KH.  Spørgsmålet  er  også,  hvad  vi  vil  med  KH,  skal  betaling  være  en  betingelse  for  at  
modtage  bladet  eller  skal  man  se  bladet  som  et  middel  til  at  trække  folk  til.  Et  stort  oplag  trækker  
annoncører  til.
Et  forslag  om  at  give  medlemsfordele    eller  lave  forskellige  former  for  medlemsskab  blev  ikke  
vedtaget.
Man  vedtog  i  indeværende  år  at  fastholde  et  medlemsbidrag  på  Euro  30.
På  hjemmesiden,  hvor  man  kan  melde  sig  som  ven,  er  der  nu  også  tilføjet  en  knap,  via  hvilken  
der  er  lejlighed  til  at  donere  penge  til  kirken.
Ad  7:  Forslag  til  vedtægtsændringer.
Der  var  ikke  indkommet  forslag.
Ad  8:  Valg  til  menighedsrådet.
Der  var  i  år  fredsvalg.
Frantz  Alstrøm  og  Toline  Miedema    genopstillede  ikke.
De  2  nyopstillede  kandidater  Annette  Friberg,  Eva  Gelting,  og  de  tre  genopstillede  kandidater  
Thomas  de  Jonge  Pedersen  og  Line  Kofoed,  Vivi  Sterkenburg  blev  alle  valgt.
Ad  9:  Eventuelt
I  KH  fra  november  efterlyste  menighedsrådsformand  Line  Kofoed  hjælpende  hænder  og  hun  var  
glad  for  at  kunne  meddele,  at  der  har  meldt  sig  en  redaktør  til  KH,  nemlig  Kirsten  Bukager.

