Referat af ordinært forhandlingsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 31. januar 2010, kl. 12.00.
Forhandlingsleder: Jacob Anhøj.
Sekretær: Anne-Mette Weitze.
Fremmødte: 20 medlemmer.
Mødet indledtes med bøn ved Jan Kaas.
1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2. Protokol fra forhandlingsmødet d. 22. november 2009
Oplæstes og godkendtes.
2. Medlemsforhold.
2.1. Medlemstal 31.01.10: 91
idet der var følgende ændringer:
- Vita Hansen afgik ved døden 23.12.09.
2.2. Adresse- og andre ændringer
Ida og Silas Anhøj Soelbergs fastnet-tlf.nr. er udgået.
Ændringerne er vedlagt som bilag.
2.3. Andet vedr. medlemsforhold
Intet.
3. Missions- og Menighedsopgaver
3.1. Menighedsrådets konstituering
Jan Kaas er formand
Jacob Anhøj er ordstyrer
Annette Lund er sekretær uden at være medlem af rådet.
3.2. Evt. nyt fra udvalgene
Gudstjenesteudvalget oplyste, at der var lagt gudstjenesteplan til og med juli måned med et spændende
program. Der bliver to fællesgudstjenester med Bethelkirken. 11. april i Bethelkirken på Tingvej og 9. maj
i Købnerkirken. Gudstjenesterne planlægges i fællesskab.
Der blev udtrykt tak til Jesper Mølgaard for arbejdet med højttaleranlægget i kirken. De små højttalere vil
blive genopsat.
Punkterne
3.3. Nyt fra Baptistkirken i Danmark (Gade-/Natkirke) og
3.4. Nyt fra menighedsrådet
blev slået sammen. Menighedsrådet arbejder sammen med arkitekt Peter Wahlberg om kirkeplanerne.
Der er fremkommet nogle spændende idéer. Hvis de gennemføres, vil det få stor betydning for kirkens
anvendelse fremover. Hvor vil vi hen – hvad skal vi bruge kræfter på? Jan Kornholt har været på studietur i Sverige og England og set på andre kirkers arbejde. 12. juni planlægges menighedsdag om opgaver
og mission. Købnerhus er et aktiv for menigheden, og der skal samarbejdes om Købnerhus’ anvendelse.
Jan Kornholt arbejder med undervisningsplaner og mulighed for alpha-kursus. Med hensyn til Gade/Natkirkeprojektet arbejder menighedsrådet på, hvordan vi kan støtte dette bedst muligt i lyset af Ny Kurs
i BiD.
Vi har kontakt med kvarterløftprojektet,hvor Dorthe Kornholt er vor repræsentant, idet vi gerne vil have
indflydelse på dette.
Der er nedsat lokaludvalg for de forskellige bydele i Københavns Kommune, der arbejder med at udvikle
bydelsplan for lokalområderne. Vort område er Amager Vest. Der uddeles puljemidler til formål, der fin-

des værdige at støtte. Både bydelsplan og støtte via puljemidler har umiddelbar interesse for Købnerkirken, og Silas Anhøj Soelberg vil gerne have menighedens støtte til at stille op til lokaludvalget i håb om,
at vi kan få indflydelse på dette. Silas gav en grundig gennemgang af emnet, og denne gennemgang
ligger som bilag. Menigheden støtter Silas’ opstilling til lokaludvalget.
Klaus Lundberg fortalte om Natkirken, der for tiden også kører et nødherberg for hjemløse med middagsmad og overnatning i Kristuskirken. Der er endvidere morgencafé, der kører i samarbejde med
medarbejdere fra re:gen, og fra vor kirke deltager Lasse Bendixen. I arbejdet med nødherberget deltager
en cellegruppe fra Korskirken. Der overnatter ca. 25-30 hjemløse i kirken, og projektet med bespisning
og overnatning koster 2.000 kr. i døgnet. Menighedsrådet har sendt 5.000 kr. til nødherberget. Det blev
oplyst, at Alice Sprotte refererer direkte til Baptistkirkens formand, Mogens Andersen.
3.5. Valg til Købnerhus
Købnerhus’ bestyrelse har indvalgt Silas Anhøj Soelberg til nyt bestyrelsesmedlem, og dette blev godkendt af forhandlingsmødet.
På forespørgsel om børnehaven blev det oplyst, at Frank Jørgensen arbejder ihærdigt på at få vort engagement afviklet og regner med en afklaring inden sommerferien.
4. Økonomi
4.1. Årsregnskab 2009
Jan Kaas fremlagde årsregnskabet for 2009.
Året er gået godt, regnskabet viser et overskud på 155.115,62 kr. Udgifterne er større end budgetteret,
men indtægterne ligger meget bedre end forventet.
4.2. Særlige konti 2009
Jan Kaas fremlagde de særlige konti.
Både driftsregnskab og særlige konti var revideret og fundet i orden og blev følgelig godkendt af forhandlingsmødet.
4.3. Evt. øvrigt vedr. økonomi
Der er kommet penge for el-regningen, idet det blev godkendt som en forsikringsskade.
Det oplystes, at aftenen i januar med Jacob Holdt balancerede økonomisk.
4.3.1. Forslag til sammenlægning af konti
Menighedsrådet foreslår at sammenlægge søndagsskolens og spejdernes konti med Missionskontoen.
Pengene kan derefter bruges til børne/ungearbejde og spejderarbejde, når det bliver aktuelt. Der udtryktes tvivl om, hvorvidt man kunne overføre spejdernes penge til Missionskontoen. Dette har tidligere været undersøgt og fundet i orden, men vil blive undersøgt igen til næste forhandlingsmøde.
5. Korrespondance
5.1. Takkebreve
For deltagelse ved Vita Hansens bisættelse.
5.2. Diverse korrespondance
Ingen.
6. Eventuelt.
Jan Kornholt blev takket for at invitere gæsterne ved kulturcaféaftenen til gudstjeneste.
Lisbeth Mølgaard bragte en hilsen fra en deltager i klimatopmødet, det besøgte vor kirke.
Alice Johansen-Stolt fortalte om Landsgildets initiativ til at støtte biavl- og honningprojektet i Afrika ved at
indsende værdimærkater fra Karatkaffe og opfordrede os til at købe denne kaffe og aflevere mærkerne
til Alice, Inge Lørum eller Lis Kongsvad.
I anledning af sin 50 års-fødselsdag inviterer Jesper Mølgaard til deltagelse i fastelavnsgudstjenesten og
efterfølgende brunch den 14. februar. Eventuelle gaver bedes givet i form af et bidrag til Købnerkirkens
byggefond.
Mødet blev afsluttet med bøn ved Jan Kornholt

Næste ordinære forhandlingsmøde: Søndag d. 14. marts 2010, kl. 12.00
27.02.10/AMW

