Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 21. januar 2015
Tilstede: Line, Vivi, Ulrik. Fraværende: Jens Fage, Franz, Toline, Thomas
1. Dagsordenen godkendt
2. Meddelelser fra DSUK – Konvent for medarbejdere ansat for mere end et år samt
rådsmedlem den 24.-29. juni 2015 i Berlin. Årsmøde i DSUK d. 21. August.
3. Nyt fra kirken
a) Ingen ønsker om ferie
b) 161 besøgende de 20 første dage af januar
c) Ny assistent Signe Helbo kommer mandag den 26. januar
d) Evaluering af gudstjenester, fredagscaféer mm.. Børneklubben er splittet op
i en klub om onsdagen for de helt små, som endnu ikke går i skole, og en
om lørdagen for alle børn. Datoer indtil sommerferien er i den interne
kalender, fastsættes af Ulrik og Line K.
e) Julemarkederne evalueredes. Julemarkedet Rotterdam fastsat til den 20.-21.22. november. Takkefrokost søndag den 29. november. Fri i kirken den 6.
december.
f) Nørkleklub, bogklub og sypiger har givet datoer til kalenderen
g) Menighedsrådet har forslag til ordstyrer og referent til
generalforsamlingen. Fastelavnsfesten er planlagt. Hollænderbørn har stort
jubilæum d. 13. april 2015 i anledning af 70 året for befrielsen (Line K er
tovholder, hollænderbørnene medarrangerer).
4. Økonomi
a) Orientering om banksaldi
b) Kvartalsregnskab, årsregnskab og budgetforslag for 2015 udsat i afventning
af regnskab
c) Menighedsrådet vedtager efter grundig undersøgelse og sammenligning
med andre kirker samt høring bland medlemmer brugerbetaling for
kirkelige handlinger:
Barnedåb: gratis i gudstjenester, ellers 250 euro
Konfirmation: 200 euro, inkl. Konfirmandweekend
Velsignelse af ægtepar: 450 euro
Begravelse: 350 euro. Brug af stuen til kaffe m. kage 350 euro
d) Program til indbetaling af og registrering venskabsbidrag tages i brug
5. Marketing
a) KH1 2015 – gøres klar. Ny redaktør Kirsten Bukager. Deadline 31.januar.
b) Facebook – kører godt
c) Hjemmesiden up to date

d) Vi arbejder på et nyhedsbrev gennem e-mail, som har mulighed for billeder
mm..
6. Sponsorudvalg
a) De første takkebreve er sendt ud, enkelte mangler stadig. Handelsflådens
Velfærdsråd har doneret 9000 kroner på vor ansøgning om bidrag til
arbejdstelefoner til medarbejderne. 3 IPhones er anskaffet og taget i brug
med Budget Phone sponsorerede abonnementer. Vi vil gerne offentliggøre
et billede, hvor vi takker HFV.
b) Sponsorbreve julemarked 2015 – give sponsorer mulighed for at give
specifikt fx æbleskiver, sild osv.. Alternativ sponsormulighed er julefrokost
on location eller i kirken.
c) Reklamer til KH skal indhentes hurtigst muligt
7. Orientering fra byggeudvalg ved Line K. Sidste fase med afhandling af fejl og
mangler er indgået. Gulvet omkring baren skal skiftes ud i løbet af foråret efter
vandskaden i juli.
8. Julemarkedudvalg
a) Spørgeskemaer til frivillige og tilmelding til næste marked udsendes i februar,
første møde holdes ligeledes i februar.
b) Arbejdet med bestillinger til næste marked er i gang.
9. Visions- og handlingsplanen er vedtaget
10. Eventuelt

