Referat fra menighedsrådsmøde i Rotterdam tirsdag den 15. december
2015
Til stede: Line Kofoed, Vivi Sterkenburg, Eva Gelting, Thomas Pedersen, Ulrik
Iversen
Fraværende: Annette Friberg, Jens Fage-Pedersen (DSUK repræsentant)
1. Dagsordenen godkendt
2. Vi har modtaget en opdatering fra det seneste bestyrelsesmøde i DSUK.
Bestyrelsen arbejder videre med den nye struktur, men endnu er der ikke meldt
noget nyt ud.
3. Meddelelser fra kirken
a. ferieforespørgsler. Intet nyt. Signe arbejder alligevel mellem jul og nytår.
b. Jannie Munk stopper pr. 1. januar 2016. Vi har lavet et udkast til et stillingsopslag
og håber at kunne ansætte en ny køkkenchef fra begyndelsen af det nye år.
c. aktiviteter: gudstjenesterne er velbesøgte (især når vi har frokost), vi vil meget
gerne holde fast traditionen med julegudstjeneste i Groningen, men næste år kan vi
først lægge gudstjenesten fast efter at vi har fastlagt de øvrige aktiviteter (især det
fælles nordiske julemarked i Amsterdam), børneklubben mødes næste gang til
juletræsfest på søndag, bogklubben går godt, sypigerne fortsætter, nørkleklubben
hygger sig, fredagscafeerne er hyggelige, men der kommer ikke altid så mange, så
fra marts vil vi prøve med lidt færre cafeer pr. måned, ungdomsgruppen havde en
hyggelig ungejulefrokost, julemarkederne var godt besøgt, hyggelige og vi havde en
god omsætning – i Amsterdam kunne vi godt bruge flere frivillige, især til det tunge
arbejde med at pakke bil, stille op og tage ned – i Amsterdam havde vi en central
kasse i stedet for de mange røde pengekasser, og det fungerede godt
4. Økonomi
a. orientering om banksaldi d.d. 15.12.2015
5. Orientering fra byggeudvalget. Vi håber at kunne få lavet gulvet i sommerferien.
Der er kittet vinduer, så det ikke længere kan regne ind. Arkitekterne vil gerne
bibeholde fordøren, men det er et problem, at den er stor og tung, samt at den ikke
kan være ulåst, fx i forbindelse med julemarkedet.

6. Generalforsamling søndag den 31. januar 2016. Indkaldelsen er rettidigt udsendt
med novembernummeret af KH.

7. Eventuelt
8. Næste møde tirsdag den 26. januar 2016

