Referat fra menighedsrådsmøde i Rotterdam tirsdag den 17. maj 2016

Til stede: Line Kofoed, Eva Gelting, Edith Vennix, Ib Østergaard, Heide EhlertJürgensen, Ulrik Iversen
Fraværende: Thomas Pedersen

1. Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra DSUK. Ingen nye meddelelser
3. Meddelelser fra kirken
a. Vores køkkenassistent Johanne Andersen har sagt sin stilling op, og rejser hjem
ved udgangen af maj måned.

4 Aktiviteter:
a. siden sidst: Det går fint med gudstjenesterne, et godt gennemsnit på omkring 20
personer, vi har blandt andet haft en nordisk gudstjeneste og en gudstjeneste med
besøg fra et dansk rejseselskab. Fredagscafeen med fiskefrikadeller gik også godt,
næste gang er der smørrebrød. Tre af årets konfirmander blev konfirmeret pinsedag,
en er tidligere blevet konfirmeret i Danmark, og på lørdag bliver de to sidste
konfirmeret i Brunssum. Nørkleklubben kører fint. Bogklubben mødes næste gang for
at læse Jens Smærup Sørensens ”Mærkedage” og holder herefter sommerferie.
Børneklubben kører stille og roligt. Hollænderbørn-reunion gik rigtig godt med det
faste program plus besøg hos Museum 40-45.nu.
b. kommende: Sankt Hans-fest den 18. juni fra kl 17.00. Vi har brug for mange gode
frivillige! Vi laver tilmelding med max 200 deltagere, vennerne har forkøbsret frem til
1. juni. Samme priser som sidst.
c. bog om sømandskirker: Hyggeligt besøg af Lone Kühlmann og Tine Harden, som
over fire dage var med til aktiviteter både på kirken og havnen. De regner med at
bogen er klar til efteråret.

5. økonomi
a. Orientering om banksaldi d.d.

6. Marketing
a. KH 2 2016: Vi er i gang med at samle billeder, tekster, kalender mm., til det nye
KH. Line sender link med oplysninger til Heide og Edith. Bladet gøres færdigt i
begyndelsen af juli og sendes ud sidste uge af august.
b. Facebookopdateringer, events, mm.
c. hjemmesiden
d. nyhedsbrevet

7. Sponsorudvalg
a. Bidrag til indkøb. Vi vil nævne vores sponsorer i det ugentlige nyhedsbrev og i
KH + et fysisk sted i kirken. Vi beslutter, at vi ikke ønsker at sælge julefrokoster. Vi
arbejder på at kunne lave en online auktion.
b. Vi er begyndt at sælge rubrikannoncer i KH

8. Præstegårdsudvalg
a. Nedsættelse. Ingen har reageret på vores annonce.
b. Update ombygning ved Line: Gulvet bliver lavet i juli måned. Møblerne bliver
hentet af vores flyttefirma. Baren afmonteres. Gulvet bliver repareret, afslebet og sat i
olie. Onsdag den 3. august er alt klart igen.

9. Julemarkedsudvalget mødes med repræsentanterne for de forskellige boder
søndag den 26. juni kl 13.00 for at snakke om indretning. Vi spørger ambassadøren
om han vil åbne julemarkedet.

10. Eventuelt: Næste menighedsrådsmøde flyttes fra tirsdag den 14. juni til tirsdag
den 7. juni!

