Referat. Ekstraordinært fællesmøde tirsdag den 9. april kl. 19.00 i Klittens
Menighedshus.
Afbud fra Martin Faldt og Andreas Spørring, referent Daniel K.
Torben Høj deltog i mødet som medlem af menighedsrådenes lokaleudvalg.
Følgende personer var indbudt til at deltage ved dagsordenpunkterne 2-7: Hans Husted og
Finn Løvlund fra den lokale bestyrelse for Sømandshjemmet. Frede Ruby Østergård, Anette
Ingemannsen og Hans Peter Kristensen fra Sømandsmissionens hovedbestyrelse.

1 Velkomst og orientering ved formanden (herefter ledes mødet af Provst Lone Hvejsel)
Mødet indledtes med fællessang – Du Herre Krist, DDS nr. 52
Formand Jens Nicolaj redegjorde for baggrunden for mødet, og overdrog derefter
mødeledelsen til Lone Hvejsel. Der blev spurgt ind til forskellige spørgsmål vedr. blandt andet
forkøbsret og købsret.

2 En redegørelse for forløbet ved Hans Husted
Formand for Fonden Hvide Sande Sømandshjem, Hans Husted redegjorde for forløbet.

3 En redegørelse for forløbet ved hovedbestyrelsen
Generalsekretær i Sømandsmissionen, Frede Ruby Østergård redegjorde for forløbet.

4 En redegørelse for forløbet ved formændene
Otto Ottosen redegjorde for forløbet.

5 En drøftelse, hvor alle kan spørge og kommentere
Der udspandt sig en drøftelse, hvor der gensidigt blev spurgt til forskellige dele af forløbet.

6 Hvad muligheder har menighedsrådene nu for køb af Bredgade 5 eller dele heraf i
relation til Indenlandsk Sømandsmission/Fonden Hvide Sande Sømandshjem?
Repræsentanterne fra Fonden Hvide Sande Sømandshjem forklarede, at Hvide Sande
Sømandshjem pr. 1. april 2013 er solgt til ”ejendomsselskabet Bredgade 5 ApS c/o Jens
Skadhede Bøndergaard”.

7 En begyndende drøftelse af overleveringsforretning. Evt. få en uvildig
bygningssagkyndig til at vurdere, hvad der skal gøres.
Overdragelsesforretningen ordnes i husudvalget (Thomas Kristensen, Claus Ottosen, Jens
Nicolai Vejlgaard, Lars Lundgaard Christensen)
Gæsterne fra Sømandsmissionen og Hvide Sande Sømandshjem forlod mødet efter dette
punkt.
8 Fastsættelse af det videre forløb
Lokaleudvalget arbejder videre med tre mulige scenarier:
1. Aftale om leje.
2. Købe huset jf. købsretten, som er lagt ind i aftalen med ejendomsselskabet Bredgade 5
ApS c/o Jens Skadhede Bøndergaard.
3. Model, hvor man laver køkken i den nuværende konfirmandstue og laver ny
konfirmandstue på første sal, hvor vi nu har værelser.

9 Evt.

