Referat fra menighedsrådsmøde den 15. april 2015
Til stede: Thomas de Jonge, Vivi Sterkenburg, Eva Gelting, Line Kofoed, Ulrik Iversen
Fraværende: Annette Friberg, Jens Fage

1. Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra DSUK
a. Line genvælges til repræsentantskabet for DSUK i Nyborg til august.
b. Visitats den 18-19. maj 2015 fra biskoppen og generalsekretæren blev forberedt på
baggrund af visions- og handlingsplanen. Visitats er en mulighed for at drøfte kirkelige og
organisatoriske sager.
3. Meddelelser fra kirken
a. Ingen nye ferieforespørgsler
b Orientering om aktiviteter: gudstjenester (20-25 deltagere i snit, bladordningen bibeholdes i
stedet for brug af salmebøger), børneklub (onsdag kommer der ingen men til sidste
lørdagsklub 20), bogklub (prøver at skaffe Marie Grubbe), sypiger (har bedt om nyt
strygeunderlag, er skaffet), nørkleklub, spille-sludreaften (stor succes med tre borde,
gentagelse fastsættes til 1. Maj) fredagscafé (stadig flere), Reunion Hollænderbørn (stor
succes med 135 glade gæster, velfungerende organisation og stor indsats fra medarbejdere,
frivillige og studerende fra Leiden Universitet) Nordic Youth Club (nyt fint initativ, Signe er
tovholder, kædes sammen med tidligere Facebook-gruppe Ung i Rotterdam) konfirmation (8
konfirmander)
4. Økonomi
a. Orientering om banksaldi d.d. 15.04.2015, cashflow analyse er opstillet, og budgettet for
ekstra indtægter overholdes med et arrangement om måneden).
b. Vi har allerede nu det antal venskaber, som vi havde håbet på i hele 2015. Venner får
mulighed for at købe billetter til Skt. Hans inden d. 1. Juni, derefter sælges frit til alle.
c. Sponsorer
Billig eller gratis transport af varer fra Danmark er ønskelig. Thomas har mulige indgange.
d. Reklamer
Thomas og Line har udsendt forespørgsler.
7. Orientering fra byggeudvalget ved Line

De sidste ting er udført: markiser, reparation af fordør, billedophængsysteem er anbragt,
havelåge, gamle møbler er transporteret op i assistentlejligheden. Afventer lamper og
reparation af gulv.
8. Julemarkeder
Orientering
9. Eventuelt
Vivi interviewes som kirkegænger af Ulrik til DSUK’s rapport.
	
  

