Referat af generalforsamling i Den Danske Sømandskirke søndag den 29. januar 2017
Line Kofoed, formand for menighedsrådet, bød velkommen til den lovligt indkaldte generalforsamling.
Sidste generalforsamling blev afholdt søndag den 31. januar 2016.
Ad 1: Valg af ordstyrer
Menighedsrådet foreslog Mathilde Henriques-Nielsen, som blev valgt.
Ad 2: Valg af referent
Menighedsrådet foreslog Inge Marie Stub, som blev valgt.
Ad 3: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4: Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, som i sin fulde ordlyd kan læses på kirkens hjemmeside.
Ad 5: Vedtagelse af budget og regnskab
Formanden fremlagde budget og regnskab, som blev godkendt. Budget og regnskab kan også læses på
kirkens hjemmeside.
Ad 6: Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag
Medlemsbidraget forbliver uændret, Euro 35,- per husstand per år.
Ad 7: Forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 8: Valg til menighedsrådet
Ingen medlemmer af det afgående menighedsråd genopstillede.
De opstillede kandidater blev således valgt ved fredsvalg. De valgte kandidater er Kirsten Rasmussen,
Birgitte Bach, Michael Nørgaard, Maaike van der Plas og Birthe Jillisen.
Generalforsamlingen udtalte sin tak til det afgående menighedsråd for dets arbejde.
Ulrik Maarup Iversen overrakte en gave til den afgående formand og takkede med varme ord Line Kofoed
for det gode samarbejde samt for den meget store indsats, hun i de forløbne år har ydet for kirken. I
forbindelse med kirkens ombygning arbejdede Line utrætteligt. I travle tider har Line altid formået at
holde overblik og har samtidig hjulpet med mange praktiske opgaver, hvor det end måtte være i huset.
Line takkede for mange gode år i menighedsrådet og lagde vægt på, at arbejdet havde været omfattet af
kærlighed, tillid og respekt for hinanden. Line ønskede alt godt for det nyvalgte menighedsråd.
Ad 9: Eventuelt
Line har udover at være formand været medlem af byggeudvalget, som tager sig af kirkens
vedligeholdelse. Der søges efter en, som vil påtage sig dette arbejde.
Sypigerne udtrykte deres skuffelse over, at deres håndarbejder ikke havde været udstillet og til salg i
butikken efter på julemarkederne. Sypigerne blev inviteret til at hjælpe med at indrette en del af butikken
med deres varer efter julemarkederne 2017.

