Referat fra menighedsrådsmøde den 1. oktober 2014
Til stede: Line Kofoed, Franz Alstrøm, Ulrik Iversen
Fraværende: Vivi Sterkenburg, Toline Miedema, Thomas Wedel Pedersen, Jens Fage-Pedersen
1. Dagsordenen blev godkendt
2. Meddelelser fra DSUK
3. Meddelelser fra kirken:
a. Fra 1. september har vi ansat Line Jensen som ny juniorassistent i køkkenet, og hun
er kommet rigtig god fra start!
b. Ferieanmodninger:
Ferieanmodning fra Kristian fra den 22. december er godkendt.
Kristians ønske om fri søndag den 19. oktober godkendes.
Lines ønske om fri weekenden den 25-26. oktober godkendes.
c. Besøgstal siden den 10. juni 2014: 650 personer. Besøgstallene lover godt. Vi
fastholder de nye åbningstider.
d. Aktiviteter
Afholdte aktiviteter:
1. Gudstjenester. Vi skifter mellem formiddag og eftermiddag. God
deltagelse, omkring 20 personer pr. gang.
2. Fredagscafeer. Kommet godt fra start. Mange gæster. Et tema er godt
(”Velkommen til Holland, Morten Korch”).
3. Ungeklub. Også en god start! 43 personer på Facebook-gruppen.
Kristian har arrangeret tur til Haag. Til oktober er der arrangeret et
sammenskudsgilde for de unge. Et rigtig godt initiativ.
4. Børneklub. Har været afviklet 1 lørdag og 1 onsdag. Fint fremmøde
lørdag. Kun en enkelt deltager onsdag. Måske en anden målgruppe om
onsdagen eller et andet tidspunkt, men onsdag fastholdes et par

måneder endnu. I planlægningen forsøger vi at tage hensyn til den
danske skole i Haag.
5. Konfirmander. Der er 9. Vi kom godt fra start med en god
konfirmandovernatning, hvor de blev rystet godt sammen.
6. Nørkleklubben. Helga og Ullas initiativ, men flere er kommet med.
7. Sypigerne. Har mødtes to gange og får en masse fra hånden.
8. Bogklubben. Også kommet godt fra start. Line foreslår, at vi inviterer
en dansk forfatter herned.
9. Vi har vist fodbold en enkelt gang, og det var der også rigtig god
opbakning til. Næste gang bliver den 11. oktober.

Kommende arrangementer:
1. Fredagscafé med koncert. Vi glæder os til musikken!
2. Børnefødselsdag. Line J er klar med boller og kagemand/-kone.
3. Festgudstjeneste. Margith Pedersen og Birgitte Grøn deltager. Lørdag
aften mødes medarbejdere og menighedsråd og spiser rester efter
fredagscafeen.
4. Line sender et forslag til visions- og handlingsplan ud til
menighedsrådsmedlemmerne. Onsdag den 3. december inviteres
menigheden til en diskussion af planen.
5. Dato for generelforsamling: 25. januar 2015
4. Økonomi
a. Line informerede om banksaldi
b. Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Franz spørger ind til økonomien i de enkelte
aktiviteter. Line gør opmærksom på at man kan finde detaljeret informationer på
drevet.
5. Marketing

a. KH4: Deadline 18. oktober. Man kan lægge billeder ind på drevet under ”KH4”
b. Facebook. God aktivitet. Forskellige grupper.
c. Hjemmesiden.
d. Nyhedsmail.
6. Sponsor
a. Tulip siger nej til at støtte med en pølsevogn.
b. Legeområde. Vi prøver at få en aftale i stand med Kompan.
c. Reklamer.
7. Byggeudvalg
a. Ombygning. Enkelte småting, som skal gøres færdigt. Vi har haft en vandskade,
som blev opdaget tilbage i juli måned. Entreprenøren har anerkendt ansvaret for
skade og følgeskader.
b. Med støtte fra den A. P. Møllerske støttefond har vi fået nye møbler.
8. Julemarkedsudvalg
a. Frivillige. Vi er begyndt at få frivillige ind. Man kan følge udviklingen på drevet.
b. Bestillinger. Vi er i gang med bestillingerne. Kommer hjem og skal prismærkes
inden markedet.
9. Eventuelt
Gudstjenester i julen: Juleaften + 1. juledag + Helligtrekongers søndag den 4. januar.

