Referat fra menighedsrådsmøde den 20. november 2012 kl. 19.30
Tilstede: Frederik, Gurli, Line K, Jens Fage-Petersen, Helge, Toline, Line
1 Meddelelser fra DSUK
Jens Fage Petersen fortalte kort om DSUKs økonomiske situation: Man formår at
klare den økonomiske krise, men det har kostt den ene præstestilling i London.
Sømandskirkeudvalget og Immigrantudvalget er nedlagt, men dette får ingen reel
betydning for os i Sømandskirken i Rotterdam. Hans Skov Christensen er en god
formand.
2. Meddelelser fra kirken
B&O anlæggets højttalere er sprunget ved en udlejning af kirken den 11. november
2012.
Som erstatning lægges 150 euro oveni regningen til lejerne.
3. Administration
a. banksaldo: Det ser stadigvæk fint ud
b. kvartalstatus: Ser også fint ud, vi holder budgettet.
8. Julemarked
a) Julemarkedet i Muiderkerk, Amsterdam den 3. november 2012 gav 20 % mere i
omsætning end i 2011.
Total omsætning: 6.600 euro
Udgifter: billeje, leje af kirke, annonce i lokalavisen
Menneskelige omkostninger: Stort arbejde for personale og frivillige.
Men dagen vr god: Vi solgte en masse varer og fik god respons fra de mange
besøgende.
b) Liste med boder og navne
Ved kirkens eget julemarked bliver kirken indrettet med følgende boder:
Designbod, Sybod, Broderi /garn/ sweaters fra Færøerne, Julepynt/lysbod, Bogbod,
Tombola, Købmand, Cafeboulevard (pølser, hotdog, smørrebrød, æbleskiver,
drikkevarer: kaffe, te, gløgg, sodavand og øl) og Grantelt.
c) Indkøb.
Helge og Gurli har været på indkøb i DK i uge 46.
Det er nødvendigt med gasvarmer til granteltelt og købmandsbod
Det er måske fordelagtigt at købe en ekstra pinmaskine (i stedet for at leje).
4. Donatører:
SAS: returbillet Ams-Kbh,
DFDS: 1.500 euro, Charlotte Sparre: Tørklæde, Le Klint: Bodlampe, Bibelselskabet:
bøger, Desuden færøske sweaters, Ourekreden, Vedstedkredsen og private.
5. Venneliste
Kirkens venner tæller nu 111 personer.
Line K vil skrive et takkebrev med et medlemsnr. til hvert medlem. Hvert medlem
kan få et gratis tombolalod ved julemarkedet ved at opgive sit medlemsnummer.
6.Sponsorudvalg

Intet nyt fra HFV
7. Ombygning
Køkkenmøde d. 8.-11. ’12. Tilstedeværende: Praksis, Line K, Line N, Gurli Støttrup,
professionelle køkkenfolk og Bouwkunde . Der blev ved mødet lyttet til ønsker og
gode råd, og der er nu udarbejdet en detaljeret plan over et nyt, professionelt køkken
til Sømandskirken.
Forsikringsmøde d. 8.-11.’12. Tilstede: Overwater, Line K, Bureau Bouwkunde,
Praksis.
Vi har to forsikringer: bygningsforsikring og indboforsikring.
Det blev fastslået at menighedsrådet ikke skal være forsikringstager mens byggeriet
står på. Det skal derimod entreprenøren og DSUK
Kommunemøde den 8.-11.’12: Møde med delegation fra kommunen, Line K, Praksis,
Bouwkunde. Kommunen er heldigvis meget positivt indstillet overfor Praksis’ planer
om at åbne op til kirkens omgivelser med en lille lund af træer. Desuden vil de gerne
give os lov til at udvide kirkens bygning, selvom det er kommunens jod, vi bygger på.
Kommunen vil gerne med tiden åbne haven op så stien langs vandet bliver offentlig
tilgængelig.
Line K fortalte om vores bekymring ved at stien i haven åbnes op. Kommunen skal
garantere, at vi får sikkerhed og privathed. Kommunen er positivt stemt og vil gerne
samarbejde og give os plads.
Fredag den 23. november skal Line K og Line N til arkitektmøde i Kbh. med Praksis
og DSUK. Vi skal på ”studietur” rundt i byen for at se på byggematerialer.
Den 14. december er der nyt byggemøde i København, og her skal de store og
afgørende beslutninger falde.
Jens Fage Petersen mindede os om at huske at invitere ITF fra Holland og England til
kirkens genåbning i 2014.
9. Kommunikation
a Annonce
Line K laver annonce for det kommende julemarked i husstandsomdelt blad i
Rotterdam
b Facebook
Julemarkedsinvitationen skal igen sendes ud pr. mail.
c Hjemmesiden.
Line K har lavet en flot webshop på hjemmesiden med mulighed for rabat på visse
varer for medlemmer
10 Evt.
Helge informerer: Den svenske kirke skal ombygges, og derfor kommer HFVs
avismaskine til at stå i kirken hos os.
Leje af kirkens stuer
Det er vigtigt at vi sætter klare retningslinjer for udlejning af kirken efter den er
renoveret.
Foredrag

Gurli præsenterede foredragsholder Erik Lindsø som muligt foredragsemne i foråret.
Vi vil prøve at få ham til at komme til seniortræf d. 18. april
Omk. d.15. marts får vi besøg af forfatter Erling Jepsen. Line N tager kontakt til Henk
v d Liet og forspørger om han kan introducere forfatteren med en optakt om moderne
dansk litteratur.
Mødet sluttede med 2 sange.
Ref. Line N

