Referat af ordinært forhandlingsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 22. november 2009, kl. 12.00.
Forhandlingsleder: Jacob Anhøj
Sekretær: Anne-Mette Weitze
Fremmødte: 30 medlemmer.
1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Alice Sprotte vil gerne fortælle om Gade- og Natkirkeprojektet. Indføjes som pkt. 3.0.
1.2. Protokol fra forhandlingsmødet d. 27. september 2009
Oplæstes og godkendtes
2. Medlemsforhold.
2.1. Medlemstal 22.11.09: 92
idet der var følgende ændringer:
- Ingrid Christensen er afgået ved døden.
- Erik Berg er blevet døbt
- Dorte, Bent-Ole og Elsebeth Berntsen samt Kirsti Andersen er tilflyttet.
Ændringerne er vedlagt som bilag.
2.2. Adresse- og andre ændringer
Ingen.
2.3. Andet vedr. medlemsforhold
Vita Hansen er kommet på Hørgården til genoptræning. Dorte Berntsen er blevet opereret i nakken, er hjemme igen og har det godt..
3. Missions- og Menighedsopgaver
3.0. Alice Sprotte fortalte om Natkirken, der er blevet levende nu. Alice Sprotte er meget taknemlig
for at være med i Natkirken, der er blevet en solstrålehistorie, hvilket hilsner i kirkens gæstebog
vidner om. Natkirken er også en god blanding af kunst og poesi. I flæng kan nævnes deltagelse fra
det poetiske bureau, besøg af en brostenskunstner og til foråret besøg af en Taizé-munk. Der bliver hængt bønner op i kirken, og der er uddelt paraplyer med bønner. Kirken giver varme til sjælen, og fredag er fred-dag. Der er mange visioner, der skal føres ud i livet, og fokus er derfor lidt
væk fra gadekirkeprojektet. Kvindeforbundets møntindsamling i 2010 vil gå til Gade- og Natkirkeprojektet. Alice Sprotte og medarbejderne er meget taknemlige for menighedernes opbakning.
Der henvises i øvrigt til de mail-udsendte nyhedsbreve, som også bliver udskrevet og fremlagt i
kirken.
3.1. Særlige anledninger – afviklede og kommende:
Der har været dåbsgudstjeneste, hvor Erik Berg blev døbt, og en dejlig gudstjeneste med Lasse
Åbom. Fra onsdagstræf nævntes gode møder med dels Theodor Jørgensen dels Magna Beidorf,
en 96-årig gammel artist, der fortalte om sit liv.
Kommende arrangementer:
Der bliver julemiddag og julefest i december. I januar kommer Jacob Holdt i Kulturcaféen, og onsdagstræf vil handle om Tibetanske flygtningebørn på kostskole i Nordindien.
Det oplystes, at andagts/ungdomssalen ønskes lejet af en ung menighed, og lokalet er under
istandsættelse. De kan evt. bruge kirken én gang om måneden. Menigheden har sit udspring i jyske pinsemenigheder, og præsten en opvokset i baptistkirken på Bornholm. Fokus er rettet mod
unge, der ikke kan finde sig til rette i deres hjem-menigheder, efter at de har været væk et stykke
tid, fx på efterskole.
3.2. Diverse valg:
Menighedsrådet: Jesper Mølgaard blev valgt på forrige forhandlingsmøde.
Kasserer: Annette og Niels-Erik Lund genvælges.

Forhandlingsleder: Frank Jørgensen ønsker ikke at genopstille. Viceforhandlingsleder Jacob Anhøj
vælges, og Jesper Mølgaard vælges til viceforhandlingsleder.
Revisor: Jan Kaas Henriksen genvælges.
Inge Lørum retter en tak for alles indsats.
3.3. Forslag fra menighedsrådet: Fuldtidsansættelse af Jan Kornholt i en 2-årig periode fra
1. august 2010.
Jan Kornholt er ikke længere generalsekretær i BiD. I menigheden er der opgaver nok til Jan
Kornholt. Menigheden er inde i en positiv udvikling, og økonomien kan bære det. I denne forbindelse opfordres menigheden til, dels at vi selv sørger for at holde vort eget engagement oppe, så vi
bruger Jan Kornholt, hvor det er bedst, dels at vi også husker at støtte rent økonomisk med vore
menighedsbidrag. P.t. er undervisning nedprioriteret, men bl.a. gospelkoret kan være interesseret i
alfa-kurser. Menigheden beslutter énstemmigt at ansætte Jan Kornholt som fuldtidspræst fra 1.
august 2010 og de næste to år. Jan Kornholt takker for menighedens opbakning og vil meget gerne give menigheden alle sine resurser efter sommerferien.
3.4. Nyt fra Baptistkirken i Danmark
Jacob Anhøj oplæste brevet ”Ny kurs for Baptistkirken i Danmark” fra den nye ledelse. Brevet ligger som bilag. Menighedsrådet er meget bekymret for holdningen i brevet, og der blev fra menighedens side udtrykt uenighed i måden, hvorpå ledelsen ønsker at udføre tingene. Vi skal hjælpe
mennesker, og så er det ligegyldigt hvordan. Alice Sprotte forklarede, at udtrykkene ”friendraising”
og ”direct mail” går ud på at rette personlig henvendelse for at få støtte til et specielt formål. Alice
Sprotte er ked af udviklingen, da hun bl.a. ikke mere har en chef at henvende sig til og heller ingen
sekretærstøtte mere samt ikke ved, hvilke konsekvenser ”ny kurs” kan få for bl.a. natkirkeprojektet. Annette Lund gav udtryk for, at det er umuligt at få svar fra BiD’s ledelse, og frygter, at
det hele nok kommer til at sejle lidt. Der blev også givet udtryk for, at der savnes visioner i ”ny
kurs”, og at det er frustrerende at stå som medarbejder i projekter, der udspringer af menigheden,
og få at vide, at man nu skal give endnu mere. ”Ny kurs” er ikke vedtaget på Missionsstævnet, men
et papir fra den nye ledelse. På Landskonferencen 07.11. var mange bekymrede over ”ny kurs”.
Menighedsrådet vil arbejde på et åbent brev til den nye ledelse.
Endvidere omdeltes en redegørelse fra Jan Kornholt og ledelsen i BiD. Redegørelsen ligger som
bilag.
3.5. Nyt fra Landskonferencen 07.11.09
Det foreslåede budget blev vedtaget med 3 stemmer imod.
3.6. Referater fra forhandlingsmøderne på hjemmesiden
Der var fremkommet ønske herom, således at man kan følge med, selv om man har været forhindret i at deltage. Det blev understreget af Jacob Anhøj, at referaterne kun kan læses, hvis man har
fået et kodeord til at komme ind på siden, og at dette kodeord kan fås ved henvendelse til Jacob
Anhøj. Det udleveres naturligvis kun til menighedsmedlemmer. Forhandlingsmødet fandt, at dette
var en god idé.
3.7. Evt. nyt fra udvalgene:
Jesper Mølgaard arbejder på højttalersituationen i kirken. Ellers intet nyt.
4. Økonomi
4.1. Økonomisk oversigt
Annette Lund fremlagde økonomisk oversigt pr. oktober 2009.
Økonomien er god. Indtægterne ligger over budgettet. Den store udgift under Rengøring, vedl. &
udsmykning er en el-regning, der forhåbentlig betales af forsikring, da skaden er sket under håndværkerarbejde.
4.2. Budget 2010
Annette Lund fremlagde budgettet.
Posten Løn, ATP m.v. indeholder fuldtidsløn til Jan Kornholt fra 1. august 2010. Diverse honorarer
i BiD-sammenhæng er medtaget under denne post.
Fremover vil der ikke mere blive skelnet mellem menighedsbidrag og bidrag via 14.500-kr.-reglen i
regnskabet, da alle medlemsbidrag til menigheden på over 500.- kr. indberettes automatisk til

SKAT. Det er altså ikke mere nødvendigt at angive ”14.500-kr.-reglen” på kuverten. Indberetningen
angiver bidrag via forpligtelseserklæringer særskilt. Til BiD er der afsat 7,5% af menighedsbidrag +
20.000.- kr. årligt til projekter. Det blev foreslået at afsætte mere til varme og vedligehold (Rockwool på loftet).
Budgettet blev godkendt.
4.3. Evt. øvrigt vedr. økonomi
Intet.
5. Korrespondance
5.1. Takkebreve
Inge og Hermann Albertsen takker for opmærksomhed ved guldbryllup.
Dansk Missionsråd takker for kollekten.
5.2. Diverse korrespondance
Intet.
6. Eventuelt.
Intet.
Mødet blev afsluttet med bøn ved Jan Kaas Henriksen
Næste ordinære forhandlingsmøde: Søndag d. 31. januar 2010, kl. 12.00
02.12.09/AMW

