Referat fra generalforsamlingen I Sømandskirken d.
20.01.2013

Referent: Toline Miedema
1. Valg af ordstyrer!
Erik Albjerg blev valgt til ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden!
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.
3. Formandens beretning for det forløbne år!
Formanden læste beretningen op og uddelte det
foreløbige regnskab for 2012 med et forslag til et budget
for 2013. Formandens beretning vil udgøre en del af det
endelige regnskab.
Spørgsmål blev stillet om man kan lave et separat
regnskab for julemarkedet. Formanden svarede, at kirkens
accountant opstiller dette til rådet.
Spørgsmål blev stillet, hvorfor omsætningen I butikken var
meget lavere end 2010. Formanden svarede at tallene dels
kan være misvisende, da kirkens accountant for 2011 og
2012 bogfører omsætningen anderledes.
Det blev foreslået at budgettere med uforudsete udgifter.
4. Vedtagelse af budget og regnskab!
Budget og regnkab blev vedtaget. Generalforsamlingen
takkede menighedsådet for resultatet.
5. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag!
Det afgående menighedsråd forslog at fastholde bidraget
på 25 euro pr husstand. Det blev vedtaget.
6. Forslag til vedtægtsændringer
Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

7. Valg til menighedsrådet
Det afgående menighedsråd takkede de to medlemmer,
der går ud af menighedsrådet, Mette Hersby og præst
Line Nicolaisen.
Der var 7 kandidater fra menigheden opstillet til
menighedsrådet:
Charlotte Balslev, Jørgen Pedersen, Frederik Harhoff,
Flemming Rosenkrands, Toline Miedema, Vivi
Sterkenburg, Line Kofoed. Det afgående menighedsråd
foreslog at vælge alle 7 kandidater, da Frederik Harhoff
påtænker at rejse hjem til Danmark i løbet af 2013.
Dette foeslag blev godkendt og alle kandidater blev valgt.
8. Eventuelt
Line Kofoed berettede om planerne for 2013 omkring
ansættelse af ny præst. Kirken forventer at kunne berette
om præsevikar I ugen efter generalforsamlingen.
Et spørgsmål blev stillet, om ikke præsten skal vælges af
de folk fra menigheden der kommer mest till gudstjenester,
Line Kofoed svarede at menighedsrådet repræsenterer alle
kirkemedlemmer, også disse.
Et spørgsmål blev stillet, hvordan menighedsrådet vil
forklare den nye præst, at der ikke kommer mange folk til
gudstjenesterne. Line Kofoed svarede, at man vil rejse ud I
Holland med den nye præst og møde menigheden og få
en dialog igang.
Et spørgsmål blev stillet, hvorfor ikke de frivilliges udgifter
I.f.m. julemarkedet kan gælde som betaling af venskabet
på 25 euro.
Line Kofoed svarede, at alle betaler venskabet for sig,
uanset øvrige udgifter, og at det ikke lader sig gøre at gøre
forskel. Desuden er det nødvendigt at flere af de 900
medlemmer, der modtager kirkehilsen, bliver ven og
dermed dækker udgifterne til porto etc.
Derudover er det takket være kirkens ANBI-status muligt
at deklarere udgifterne til det frivillige arbejde til
skattevæsenet.

Desuden vil rådet notere sig, at man I planlægningen
bestræber for at formindske udgifter for de frivillige.

