Menighedsrådsmøde

09-10-18

Dagsorden
Godkendelse af
dagsordenen

Omtalt / bemærkninger

Godkendelse af referat

Meddelelser fra DSUK

Meddelelser fra kirken

Aktiviteter siden sidst

Aktiviteter kommende

Til stede: Maaike, Kirsten,
Kristine og Birthe
Afmeldt: Vivi
Beslutninger

ok
11-09-2018, kommer
senere
DSUK arbejder på at skabe
sjælesorg på nettet for
sømandspræster og
udlandspræster.
Der bliver oprettet en
tænketank hos DSUK til at
finde ideer om samarbejde
mellem sømandspræster,
rederier og SHW.
Konfirmandweekend gik
fint.
Nordisk gudstjeneste på
den Svenske kirke gik
godt.
Præsten har i Løgumkloster
været på cursus i at være
udlandspræst/
sømandspræst.
Gudstjenester, sypiger,
bogklub, nørkleklub,
fredagscafe med
efterfølgende
julemarkedsmøde,
bagedag.
Der kommer få mennesker
til gudstjenester.
Fredagscafeen var godt
besøgt.
Gudstjenester, bogklub,
sypiger, nørkleklub,
fredagscafe, fodboldkamp,
julemarked,
filmklub.
Assistenterne vil gerne
organisere sammenkomster
for unge danskere i
Holland og unge med
interesse til Danmark.
Assistenterne vil gerne
organisere en
ungdomsjulefrokost.
Vi har modtaget regnskab

Næste Nordiske
gudstjeneste er 2-12-18 på
den Svenske kirke

Bagedag: køkkenassistenen
kontakter de frivillige som
har meldt sig og aftaler dag
og tid,
Der kommer en
bageweekend, der bages
efter
Julemarkedskøreplanen.
Julemarkedsforberedelser
er i gang
Filmklub starter igen efter
1 januar.

Assistenterne begynder
med organisationen og
forbliver i kontakt med
menighedsrådet

Aktiviteter siden sidst

Aktiviteter kommende

Økonomi

Marketing

bagedag.
Der kommer få mennesker
til gudstjenester.
Fredagscafeen var godt
besøgt.
Gudstjenester, bogklub,
sypiger, nørkleklub,
fredagscafe, fodboldkamp,
julemarked,
filmklub.
Assistenterne vil gerne
organisere sammenkomster
for unge danskere i
Holland og unge med
interesse til Danmark.
Assistenterne vil gerne
organisere en
ungdomsjulefrokost.
Vi har modtaget regnskab
Ca 400 Venner har ikke
betalt for venskab. Vi vil
sende betalingsopfordringer til disse
mennesker
Præsten har søgt om penge
til ny printer og
avisabonnement.
Bil: Den forrige formand
og Line har lavet et forslag
til mail til DSUK om
forhøjelse af kørselstilskud.
Præsten har søgt om penge
til computer til præsten.
Vi har fået tildelt 1000 euro
som donation til Ipad fra
HFV
Hjemmesiden, Nyhedsbrev,
Facebook
Julemarkedsfoldere;
Assistenter bringer foldere
til omgivelser (o.a.
Hogeschool)

og tid,
Der kommer en
bageweekend, der bages
efter
Julemarkedskøreplanen.
Julemarkedsforberedelser
er i gang
Filmklub starter igen efter
1 januar.

Assistenterne begynder
med organisationen og
forbliver i kontakt med
menighedsrådet
Regnskabet gennemgåes
og godkendes
Formand og præst spørger
Line om råd og sender per
email betalings-opfordring
til disse mennesker.

Vi godkender. Formand
kontakter Line så mailen
kan blive sendt.

Menighedsrådet godkender
købet. Ipaden bestilles af
Line

Sponsoraktiviteter

Bygning

Flere køleskabe er itu,
Fryseren har problemer.
Der er huller ved
hoveddøren, sandet løber
væk.
Formanden har flere gange
søgt kontakt med
Hermeta(igennem Praksis),
men de reagerer ikke.
Opvaskemaskinen i

Line er i kontakt med
Schoondergang van
Zwanenburg Servise &
Onderhoud som skal
reparere.
Formanden har aftalt med
Praksis at de kontakter

Marketing

Julemarkedsfoldere;
Assistenter bringer foldere
til omgivelser (o.a.
Hogeschool)

Sponsoraktiviteter

Bygning

Julemarked

Køkkenassistent

Bil

Julemarked Amsterdam

Flere køleskabe er itu,
Fryseren har problemer.
Der er huller ved
hoveddøren, sandet løber
væk.
Formanden har flere gange
søgt kontakt med
Hermeta(igennem Praksis),
men de reagerer ikke.
Opvaskemaskinen i
assistenternes lejlighed er
repareret.
Lastbil er bestilt til 6 nov.
Skal bestilles til 22 nov.
Lagerplads skal bestilles.
Køkkenassistenten rejser 1
februar 2019.
DSUK sender opslag til
stillingen som
køkkenassistent.
Præsten har bedt DSUK
om den nuværende
køkkenassistent må blive
nogle dage extra til
overlapning.
Der er sat 12.000 km om
året. Vi har indtil nu kørt ca
8.300 km i år (siden i
sommers). Vi kan vi kan
vælge at køre vores km op
og derefter betale per betalt
km, eller forhøje vores
tilladte km kørsel
Vi kører til Amsterdam og
indretter julemarkedet der
torsdag 6 dec.

Line er i kontakt med
Schoondergang van
Zwanenburg Servise &
Onderhoud som skal
reparere.
Formanden har aftalt med
Praksis at de kontakter
Hermeta igen.

Kristine bestiller.

Vi spørger Line hvad
visdom er.
Vi lægger en logbog i bilen
så alle som kører kan
skrive hvor mange km de
har kørt.

