Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 17. juni 2015
Til stede: Line Kofoed, Eva Gelting, Thomas Wedel Pedersen, Ulrik Maarup Iversen
Fraværende: Vivi Sterkenburg, Annette Friberg, Jens Fage-Pedersen

1) Dagsordenen godkendt
2) a) Meddelelser fra DSUK:
Bestyrelsen er kommet med et forslag til en ny finansering. Høringsrunde i Berlin +
Nyborgstrand. Høringssvar skal indgives inden 4. september. Særlig tre punkter
vigtige for Rotterdam: Sømandspræstestillingen aflønnes fra DSUK med op til 90%
(mod tidligere 100%), mod at præstens husleje til DSUK refunderes. Alle
driftsudgifter dækkes af menigheden (dog bibeholdes tilskud fra DSUK til bil).
Normering til assistenter efter antal skibsanløb.
3) Meddelelser fra kirken:
a) Ingen nye ferie ønsker.
b) Assistentstillingsopslag: Line Jensens årskontrakt udløber pr. 1. september 2015 og
hun har fået nyt job i KFUK London, så derfor skal vi søge en ny juniorassistent, som
kan begynde fra 1. september.
c) Aktiviteter:
Gudstjenester med fint deltagerantal. Hyggelig gudstjeneste i Doesburg. Rådet
ønsker tre gudstjenester ude i landet årligt: En i Groningen, en i Doesburg og
eventuelt en i Middelburg. Rådet ønsker ikke længere at holde julegudstjenesten i
Amsterdam.
Børneklub. Næste sæson vil vi kun have børneklub om lørdagen.
Bogklubben kører fint. Vi planlægger at lave foredrag om Tom Kristensens Hærværk
og Martin A. Hansens Løgneren.
Sypiger & nørkleklub kører godt.
Ungdomsaktiviteter. Rådet vil gerne have en dansk ungdomsaktivitet til efteråret.
Eventuelt tur til koncert med dansk kunstner eller en sportsaktivitet.

Konfirmation – en hyggelig dag. Også hyggeligt med efterkonfirmation. Mange vil
gerne hjælpe til ved julemarkedet. Husk at skrive til dem, når vi nærmer os
november.
Sankthans. Mange har tilmeldt sig forud! Thomas er klar ved grillen. Eva er på
gårdspladsen med børnene. Line tager imod. Signe laver snobrødsbål. Line J og
Jannie i køkkenet. Vi glæder os til en hyggelig aften.
4) Økonomi
a) Orientering om banksaldi.
b) Regnskabet ser godt ud. Vi har fået mange nye venner, sælger godt fra butikken og
har mange spisearrangementer på kirken – arrangementer, som fungerer godt
sammen med de daglige aktiviteter.
c) Reklamer. KH 2 laves færdigt inden sommerferien. Ulrik og Line laver
gudstjenesteliste. Vi planlægger høstgudstjeneste søndag den 20. september 2015 kl.
11.00 med efterfølgende høstfest, frokost, høstsange og forskellige børneaktiviteter.
Annonce med tilmelding til konfirmandundervisningen 2015/16. Spille-sludreaftener
i kalender.
d) Vi afprøver nyt brugervenligt elektronisk kassesystem, som kan kører over iPad,
computer mm., som kan holde styr på lagerbeholdning, omsætning osv..
5) Nyt fra byggeudvalget: De sidste ting kommer på plads. Postkassen er ved at blive
sat op. Lamperne er på vej. Vi afventer nyt om gulvet.
6) Julemarked. Datoerne ligger fast 19.-22. november i Rotterdam + 12.-13. december i
Amsterdam.
Vi laver en plan for indretningen af butikken inden sommerferien, så butikken er klar
til at modtage varer til julemarkedet.
7) Eventuelt:
Stille periode på kirken fra den 21. juni til den 24. august. Ferieafvikling for
assistenter og præst. Vi har lavet en særlig vagtplan, hvor havnen dækkes alle ugens
dage. Man kan altid kontakte kirken, hvis man har brug for at komme forbi!
Aktivitet med billede fra 2014 til NYT: Genindvielsen og børnefødselsdagen – Line
sender billeder
Datoer for menighedsrådsmøder i næste sæson:

Tirsdag den 25. september 2015
Torsdag den 8. oktober
Tirsdag den 17. november
Tirsdag den 15. december
Generalforsamling søndag den 31. januar 2016

