Referat fra menighedsrådsmødet i Sømandskirken i Rotterdam tirsdag den
26. januar 2016
Til stede: Line Kofoed, Eva Gelting, Thomas Pedersen, Ulrik Iversen
Fraværende: Vivi Sterkenburg, Annette Friberg, Jens FagePedersen
1. Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra DSUK. Tilbud om hjælp til at lave kirkeblad, hjemmeside,
økonomisystem, fælles indkøb til julemarked, mm..
3. Meddelelser fra kirken
a. ferieforespørgsler: Emilies og Johannes ferieønsker er godkendt og sat i den interne
kalender.
b. aktiviteter: Gennemsnitligt antal kirkegængere til gudstjenesterne i 2015 (12 til kaffe,
28 til frokost). På baggrund heraf ønsker menighedsrådet fra marts og frem (med
enkelte undtagelser) at have frokost til alle gudstjenester. Børneklubben kører stille og
roligt. Vi opretter en gruppe, der hedder ”Børneklubben på Sømandskirken” på
Facebook. Bogklubben læser i øjeblikket om Kaj Munk, gangen efter skal vi læse
Løgneren og får i den sammenhæng besøg af Anders Bay fra Groningen, der skriver
ph.d. om Martin A. Hansen. Sypigerne kommer næste gang den 9. februar.
Nørkleklubben kører også fint. Fredagscafé fra marts fast den første fredag i måneden
og fast med spillesludre aften hver gang. Vi ændrer i den sammenhæng også
åbningstiderne om fredagen fra 1422 til 1016. Line og Ulrik aftaler et møde med Emilie
for at snakke om ungdomsaktiviteter. Aldersgrænsen for ungdomsgruppen er 1830 år.
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Foreningen Dansk Samfund er blevet omdannet til en fond. Sømandspræsten/kirken har
en plads i bestyrelsen, og Ulrik har været til det første møde.
4. økonomi
a. Orientering om banksaldi d.d. 26.01.2016
b. Regnskab 2015. Nye barpriser. Vi sætter priserne op på sodavand til 2, øl til 3, vin til
3,5, en flaske vin til 15 EUR. Menighedsrådet vil også give mulighed for, at man for 400
EUR kan leje kirken om aftenen til møder, hvor vi kan stille kaffe og kage til rådighed.
c. Budgetforslag 2016. Line sender det så snart det er klart.
5. Byggeudvalg ved Line. Småting. Spots ved sofaområdet, lamper samme sted,
elektricitet ude foran, lys på korset, nye (ens) låse til stikkontakter ude, skiltet med ”Den
Danske Sømandskirke Rotterdam” skal behandles og have lak, det samme med korset,
ekstra hylder til skabene (Thomas kommer og måler op), vi fastholder en ny løsning på
fordøren.
6. Generalforsamlingen blev planlagt
7. Kalender 2016: Dato for Sankt Hans lørdag den 18/616
8. KH – vi snakker om kun at lave to udgivelser i 2016. Det er muligt med hensyn til
planlægningen og økonomisk er det en fordel.
9. Eventuelt
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