Referat af generalforsamling i Den Danske Sømandskirke søndag den 19. januar 2014.
Formanden for menighedsrådet, Line Kofoed, bød velkommen til den lovligt indkaldte
generalforsamling. Sidste generalforsamling blev holdt den 22. januar 2013.
Ad 1: Valg af ordstyrer
Formanden foreslog Erik Albjerg, 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 gav først ordet til præsten, Jens Barfod, der berettede om de kirkelige aktiviteter i det
forløbne år. Jens Barfod har nu været næsten 12 måneder i sin midlertidige stilling som præst i
Rotterdam. Oprindelig var det meningen, at opholdet i Rotterdam skulle vare 3 måneder, men det
er nu forlænget indtil juni måned.
Det har været et aktivt år med 27 gudstjenester. I begyndelsen af 2013 blev der holdt
gudstjeneste hver søndag, senere er man gået over til at holde gudstjeneste hver anden uge;
hvilket lader til at være en god ide, måske også i fremtiden, da mange medlemmer af
menigheden bor langt fra kirken. Kirkebygningen er under ombygning og kirken har siden
sommerferien haft til huse i midlertidige lokaler. I denne overgangsperiode var det meningen at
drage ud i landet for at holde dansk gudstjeneste forskellige steder; det er blevet til 4
gudstjenester: i Maastricht, hvor der var konfirmation, i Utrecht, hvor der var barnedåb, og
julegudstjenester i Groningen og i Amsterdam. Der har været 4 barnedåb og 2 begravelser i det
forløbne år så vidt præsten kan konstatere.
I 2013 var der 5 konfirmander. I 2014 er der tilmeldt 7 konfirmander . Konfirmationen er
planlagt til at finde sted den 17. maj 2014 efter genindvielsen af den restaurerede kirke.
Præsten har desuden aflagt hospitalsbesøg samt besøgt 2 fængslede danskere. Besøg hos
fængslede er et vigtigt arbejde; de indsatte, som ikke talte fremmedsprog, var meget glade for at
få dansktalende besøg i fængslet, hvor personalet udelukkende taler nederlandsk.
Der har været 281 kirkebesøg på danske skibe. Efterhånden har mange skibe meget få og i nogen
tilfælde ingen danske besætningsmedlemmer. I Danmark lader der ikke til at være tilgang til
faget som sømand og andre nationaliteter tager derfor over. Behovet for besøg af kirken på
danske skibe er derfor aftagende.
Formanden aflagde derefter beretning om de praktiske og administrative aktiviteter. Beretningen
i sin fulde ordlyd kan læses på kirkens hjemmeside.
Der blev fra salen stillet spørgsmålet om, hvorfor der endnu ikke er ansat en ny præst?
Line Kofoed svarede, at menighedsrådet anser det for meget vigtigt at finde den rigtige person.
Præsten skal bo og arbejde under samme tag og sammen med andre medarbejdere. Samtidig kan
det være et problem for en eventuel ægtefælle at finde arbejde i Rotterdam. Indtil nu har den helt
rigtige person ikke været blandt ansøgerne. Stillingen er opslået på ny, og man har begrundet håb
om, at det nu vil lykkes. Ansættelsesperioden er for 4 år med mulighed for forlængelse.

Ad 5: Vedtagelse af budget og regnskab
Formanden præsenterede og gennemgik budget og regnskab.
Regnskabet viser et underskud p.g.a. en forventet men udeblevet donation fra Torm-fonden.
Denne donation er i forrige år hovedsageligt blevet anvendt til indkøb til julemarkedet.
Menighedsrådet bestræber sig på at købe ind så rimeligt som muligt; hvilket man kan konstatere
er lykkedes, når man sammenligner regnskabet med tidligere år. Jos Westerdijk modtog applaus
for sin meget aktive og vellykkede salgsmetode på julemarkedet
Herefter blev regnskabet delt ud. På et spørsmål om, hvorfor kirken er momsregistreret svarede
Line Kofoed, at det er både lovpligtigt og en skattemæssig fordel for kirken at være
momsregistreret.
Kirken har nu 120 venner – hvilket ikke er noget imponerende tal, når man tager i betragtning,
hvor mange danskere der bor i Nederland og også hvor mange besøgende kirken har i løbet af et
år. Menigheden opfordres til at gøre reklame for kirken og prøve at hverve nye medlemmer.
Kirkehilsen har fået nyt format og layout, A4 i stedet for A5, samt nyt navn: KH. Det nye blad er
billigere at producere og giver mulighed for annoncer. Den første annonce er i hus. Bladet
udsendes til 900 adresser. Det store oplag anses som god PR for kirken – men det ville jo være
dejligt, hvis flere modtagere besluttede sig for at blive ven med kirken og betale det meget
beskedne årlige bidrag, som er forbundet dermed.
Når den ombyggede kirke igen tages i brug, vil der være rådighed over et moderne køkken,
hvilket giver mulighed for indtægter i forbindelse med salg af mad.
Budget og regnskab blev vedtaget af generalforsamlingen med en stor tak til menighedsrådet for
godt udført arbejde.
Ad 6: Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag
Det vedtages at fastsætte det årlige medlemsbidrag til Euro 30.
Kirken fattes penge og der udspandt sig en diskussion om ”brugerbetaling” i forbindelse med
kirkelige handlinger. Jens Barfod fortalte, at man i andre danske kirker i udlandet kræver
betaling for f.eks. dåb, konfirmation, bryllup og begravelse samt at han finder dette rimeligt i
betragtning af, at medlemmerne af menigheden i Nederland ikke betaler kirkeskat. I
folkekirkerne i Danmark er kirkelige handlinger desuden ikke gratis for ikke-medlemmer.
Dirigenten foreslog, at menighedsrådet laver forslag til eventuel brugerbetaling.
Et par af medlemmerne i salen gav udtryk for, at de værdsætter princippet om, at der ikke er
penge indvolveret i kirkelige handlinger og nødigt ser dette princip forandret. Det vil dog f.eks.
være rimeligt at kræve at folk, der ønsker at få foretaget kirkelige handlinger, f.eks. forældre til
konfirmander har betalt medlemsbidrag.
Ad 7: Forslag til vedtægtsændringer
Der er ikke indkommet forslag.
Præsten foreslår, at man på næste generalforsamling laver en vedtægtsændring, således at ikke
alle menighedsrådsmedlemmer er på valg hvert år, hvilket nu er tilfældet. Man kan i stedet
vedtage en turnusordning, som giver større sikkerhed for kontinuitet.
Af 8: Valg til menighedsrådet
Til de 5 poster i menighedsrådet er der vedtægtsmæssigt opstillet 6 kandidater:

Franz Alstrøm, Helga Andersen, Line Kofoed, Toline Miedema, Vivi Sterkenburg og Thomas
Wedel Pedersen.
Der foretoges hemmelig, skriftlig afstemning på uddelte stemmesedler. Stemmerne blev talt op
af ordstyrer og referent.
Franz Alstrøm, Line Kofoed, Toline Miedema, Vivi Sterkenburg og Thomas Wedel Pedersen
blev valgt.
Ad 9: Eventuelt
Præsten foreslår, at julemarkedet fast afholdes i den sidste weekend før første søndag i advent.
Det er altid vanskeligt at finde den rigtige dag; markedet skal helst ikke holdes for tidligt, og det
må heller ikke kollidere med Sint Nicolaas. Line Kofoed fortalte, at de frivillige hjælpere ved
julemarkedet er blevet bedt om at indfylde et spørgeskema, bl.a. med spørgsmålet om, hvilket
tidspunkt, de finder passer bedst. Når alle svar er kommet, vil menighedsrådet fastsætte en dato.
Der blev fra salen stillet spørgsmål om assistentparret Gurli Støttrup og Helge Randsbæks
afsked. Hvad er årsagen til, at der ikke, som sædvanligvis er skik og brug, er blevet holdt afsked,
hvor de medlemmer af menigheden, som har knyttet sig til og arbejdet sammen med
assistentægteparret, ville have haft lejlighed til at sige farvel og takke for for indsatsen. Line
Kofoed svarer, at Gurli og Helge Randsbæk blev fritstillet den 1. september 2013 og fratrådte
deres stilling den 31. december 2013. Menighedsrådet kan ikke kommentere personsager, og kan
derfor ikke udtale sig om sagen Der blev fra salen givet udtryk for, at formuleringen i
meddelelsen til medlemmerne om fratrædelsen opfattedes som meget kold og saglig. Et medlem
foreslog, at et eller flere medlemmer af menigheden på menighedens vegne takker Gurli Støttrup
og Helge Randsbæk og sender dem generalforsamlingens hilsen.
Generalforsamlingen sluttede med at takke det samlede menighedsråd samt præsten for det store
arbejde de har ydet i det forløbne år.

