Referat af generalforsamling i Den Danske Sømandskirke søndag den 28. januar 2018
Formanden for menighedsrådet, Birgitte Bach, bød velkommen til den lovligt indkaldte
generalforsamling.
Sidste generalforsamling blev afholdt søndag den 29. januar 2017.
Ad 1: Valg af ordstyrer
Menighedsrådet foreslog Edith Vennix, 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
Menighedsrådsmedlem Michael Nørgaard stillede ikke op til genvalg. I hans sted opstillede Vivi
Sterkenburg, som sammen med de genopstillede kandidater Kirsten Rasmussen, Birgitte Bach, Maaike
van der Plas og Birthe Jillissen blev valgt ved fredsvalg.
Generalforsamlingen udtalte sin varme tak til menighedsrådet for det store arbejde, der er udført i det
forløbne år.
Ad 9: Eventuelt
Der blev fremsat en anmodning om i kirkerummet at sætte ”antiglidestrips” på trinene op til knæfaldet.
Der blev spurgt om muligheden for at få en kirkesanger til støtte for salmesangen under gudstjenester.
Præsten svarede, at der ikke er økonomisk råderum til en betalt kirkesanger, men frivillige er velkomne
til at melde sig. Hvis der blandt menighedens medlemmer er nogle, som kunne have lyst til at danne et
lejlighedskor, som ville kunne synge f.eks. til jul og i andre anledninger, vil de også blive hilst
velkommen.
Der blev stillet et spørgsmål om hjælp til dårligt hørende i kirkesalen. Præsten svarede, at der allerede er
et højtaleranlæg, som blot kræver, at han bruger mikrofon, hvilket man i fremtiden vil afprøve for at se,
om problemet dermed afhjælpes.
Der blev spurgt, hvornår flagstangen bliver repareret, så ledes at vi igen kan nyde synet af de danske flag
ved kirken. Det blev meddelt, at reparationen er nært forestående.

Formanden afsluttede den i god ro og orden afholdte generalforsamling med at takke de fremmødte for
deres tilstedeværelse.

