Referat fra menighedsrådsmøde onsdag d. 5.11. 2014
Til stede: Line, Toline, Franz, Ulrik. Afbud fra Thomas, Vivi og Jens Fage
1.

Dagsordenen blev godkendt

2.

Ingen meddelelser fra DSUK. Stillingen som assistent er slået op. Alle i menighedsrådet opfordres til at dele
opslaget.

3.

Meddelelser fra kirken
1. Ferier. Line Jensens ønske om ferie fra den 26. december til den 2. januar 2015 er godkendt.
2. Besøgstal. 246 besøgende fra 1. oktober til 1. november (Vi laver et excelark over hvor mange besøgende
der er pr. dag)
3. Aktiviteter:

a. siden sidst: Gudstjenester (antal kirkegængere mellem 10-20), fredagscafeer (i gennemsnit ca. 10 deltagere),
ungdomsklub (har lavet forskellige arrangementer, tur til Amsterdam, hyggeaften i Coolhaven i samarbejde med de
øvrige nordiske kirker), børneklub (2 gange pr. måned. Vi overvejer at lave onsdag til en babyklub/au pair dag),
konfirmander (kører fint), nørkleklub (de hygger sig), bogklub (Vi har forsøgt at få Yahya Hassan til Rotterdam i
forbindelse med hans besøg i Haag, men det lykkedes desværre ikke), fredagscafe med koncert (stor oplevelse),
børnefødselsdag (stor dag med mange gæster), festgudstjeneste (udstillingen et højdepunkt),
b. kommende: julemarkeder, debat om visions- og handlingsplan (menigheden er inviteret til at deltage i
menighedsrådsmødet den 3. december, hvor vi taler om visioner og handlingsplan. Vi byder på kaffe og ostemad fra kl.
19.30)
4. Økonomi
Vi har sendt mail ud til en række forskellige firmaer om, hvordan de kan støtte os. Vi har solgt en del annoncer i KH.
a. der blev informeret om vores banksaldi d.d. 01.11.2014
b. kvartalsregnskab Q3 (afventes)
5. Marketing
a. KH 4 er på gaden nu. Indeholder blandt andet indkaldelsen til vores generalforsamling.
b. Facebook har 516 venner. Kristian gør et stort arbejde. Skriver meget og godt.
c. hjemmesiden er opdateret med invitationer til julemarked. Vi skriver lidt om vores forskellige klubber på
hjemmesiden. Vi vil også have en fast månedens salme med link til melodien fra dendanskesalmebogonline.dk
d. e-mailing (nyhedsbrev hver uge)
6. Sponsorudvalg
a. Update respons (ikke så meget respons)
b. Reklamer
7. Byggeudvalg ved Line
Update ombygning. Der er ved at blive monteret markiser over terrassen. Der bliver monteret tombak på skodderne ved
hovedindgangen. Løbende justeringer af forskellige småting. De første møbler er ankommet.
8. Julemarkedsudvalg
a. der kommer stadig frivillige ind. Liste på drevet.
b. bestillingerne er udført og det meste er ankommet. Toline har prismærket alle varerne.
9.

Visions- og strategiplanen bliver lagt ud på hjemmesiden forud for menighedsrådsmødet den 3. december. På
menighedsrådsmødet vil vi også diskutere brugerbetaling. I tiden frem mod menighedsrådsmødet vil man
kunne finde informationer om brugerbetaling i de øvrige sømands- og udlandskirker.

10. Eventuelt.
Alle i menighedsrådet må arbejde for at skaffe sponsorere, goodwill, osv. …

