
 

Dagsorden   for   kirkerådsmøde   d.   17/6.2020   kl.18-20.00  

Deltagere:   Anne,   Karin,   Kristine,   Heidi,   Gitte,   Jannie,   Martin,   Henrik  

1    Godkendelse   af   referat    ( besluttende).   Referat   af   20.5.2020   godkendt  

2 .   Godkendelse   af   dagsorden    (besluttende).   Dagsorden   er   godkendt.  

3.   Valg   af   referent   og   ordstyrer   .   

Martin   er   ordstyrer.   Referent:   Henrik  

4.   Punkter   til   eventuelt   

5.   Aktiviteter:   (orienterende).  

 

6.   Meddelelser   og   punkter   fra   kirken    (orienterende/besluttende)  

Kirkens   Gudstjenester    flyttes   til   om   søndagen   kl.12.00   (tidligere   kl.   11.00)   fra   1.   September   for   at  
imödekomme   familiers   behov   for   at   nå   at   kunne   komme   til   Rotterdam.   

Assistentstillinger :   der   er   gennemfört   interviews   og   af   flere   gode   kandidater   er   Josefine   udvalgt   og   hun   har  
accepteret   tilbuddet.   Vi   glæder   os   til   hendes   start   i   September.  

DSUKs   förste   udmelding   er,   at   pengene   til   anden   assistenten   gives   til   kirkens   drift   og   behov   for   assistance  
grundet   Covid-19   situationen   istedet   hvilket   kan    finansiere   assistance   efter   behov.   Assistentsituationen   blev  
diskuteret   generelt   og   situationen   afventes   mht.   anden   assistent.   

Kristine   fölger   op   med   DSUK   og   holder   formanden   underrettet.  

7 .   Meddelelser   fra   formand     (orienterende/besluttende)  

Grundet   Corona   situationen   er   samarbejdet   udfordrende.   Vi   forsøger   alle   internt   at   kommunikere   mere.   

Menigheden   informeres   mere   i   fremtiden   på   sociale   medier   og    nyhedsbreve   om   hvad   der   sker   i   kirken,  
butikken   og   cafeen.   

8.   Køkkenet/Butikken  

Åbningstider :  
  
Der   er   kun    en   assistent   i   efteråret   2020,   derfor   vil   vi   have   følgende    åbningstider   fra   1.   September.  
Fredage   fra   14.00-21.00   (inkl.   Fredagscafe)  
Lørdag   og   Søndag:   11.00   -   16.00   
De   nye   åbningstider   kommunikeres   i   August   
 
Skibsbesøg :  

 



 

Grundet   Covid-19   situationen   vil   antallet   af   skibsbesøg   fortsat   være   uklart   længe   endnu.   Enkelte  
rederier   forventes   at   åbne   for   besøg   i   løbet   af   sommeren,   hvorfor   åbningstider   kan   revideres   senere  
afhængig   af   antallet   af   assistenter   som   kirken   har   til   rådighed.  
 
 
Online   indkøbsseddel  
Assistenterne   skal   udarbejde   en   Online   indkøbsseddel   der   kan   distribueres   med   nyhedsbrevet.  
Kunder   kan   afhente   forberedte   indkøb.   Jannie   arrangerer   e   liste   med   hjælp   fra   assistent.   Den   lægges  
på   hjemmeside   som   mulighed   til   at   downloade.   
 

9.   Events   og   udlejning   ( besluttende/orienterende)  

Skt   Hans:   

12   tilmeldinger   med   i   alt   30   personer   er   tilmeldte.   

Jannie   har   overblik   over   køkken   opgaverne.   Varerne   leveres   Fredag   inden   arrangementet.  

Assistenterne   og   Kristine   har   forberedt   bord   arrangement.   Thomas   styrer   grillen.   Henrik   er   ”frivillig   på  
tilkald”   for   at   undgå   for   mange   frivillige.   Der   er   op   til   10   frivillige   inkl.   Kirkens   assistener.   

1.5m   mellem   hver   husholdning   er   påkrævet.  

Heidi   sender   arrangement   oversigten   til   Martin,   som   opdaterer   videregiver   til   Eventsansvarlig.   

Generalforsamling   til   Danish   Dutch   Chamber   of   Commerce,    Fredag   4.   September,   aften,   30   mennesker:  

Josefine,   Henrik   samt   tredje   frivillig   hjælper.   Martin,   Anne   og   Kristine   er   deltagere   

Jannie   kan   planlægge   køkkenaktiviteterne.   

 

Barnedåb   Lørdag,   26   September,   2020.   12.00-16.00:    Foodtruck   og   Snobrød   (med   bålvagt)   arrangeres.   Den  
nye   assistent   deltager.   Yderlige   frivillige,   herunder   Gitte,   Martin.   

Biskop   og   Provst   kommer   Fredag   25.   September.    Kirkerådet   skal   også   deltage   i   middagsarrangement   fredag  
aften.  

Møde   og   kursus   med   aftensservering:   Besøg   af   KM   (Benny   Schuster)   onsdag   den   14   April,   2021.  

Karin   og   Gitte   kontakter   dem   med   tilbud   og   detaljer.  

Hollænderbørn    forsøges   afholdt   i   2021   

Kirkefrokost   og   fredagscafe    pris   fra   1.   September:   voksne   12.5eur   og   børn:   6   euro  

 

10.   Bygningen  

Kirken   har   modtaget   et   legat   til   et   active   whiteboard,   så   vi   også   i   fremtiden   kan   afholde   konferencer.   

 



 

Brev   fra   kommunen   om   haven/stien :   Henrik   reporterede   om   situationen   og   følger   op   med   DSUK   og   Line  
Kofoed.   En   evt.   Retsbeslutning   kommer   i   efteråret.   

Bygningssyn    gennemført  

GPS :   der   er   enighed   om   at   købe   originaldele   fra   Mercedes   Benz  

Tyveri   i   haven    meldes   til   politiet  

”Taxatie”   syn   af   bygningen   er   fortsat   udestående.   Henrik   følger   op.   

11.   Eventuelt  

Kirkeråd:    grundet   flytning   er   Laura   trådt   ud   af   Kirkerådet.   Karin   er   fortsat   med   i   kirkerådet   men   udtræder  
ved   flytning   til   Danmark   senere   på   året.   Gitte   er   trådt   ind   i   kirkerådet.   

Näste   möde :   Onsdag   den   15.   Juli,   kl.   18.00   i   Kirken  

 


