Referat af ordinært forhandlingsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 6. juni 2010, kl. 12.00.

Forhandlingsleder: Jacob Anhøj.
Sekretær: Anne-Mette Weitze / Lisbeth G. Mølgaard
Fremmødte: 31 medlemmer.
Mødet indledtes med bøn.
1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2. Protokol fra forhandlingsmødet d. 14. marts 2010
Ingen.
2. Medlemsforhold.
[…]
3. Missions- og Menighedsopgaver
3.1. Menighedens repræsentanter til Missionsstævnet 2010:
Klaus Lundberg, Silas Anhøj Soelberg, Dorte Berntsen.
3.2. Menighedsdag d. 12.06. 2010:
Oplæg ved Jan Kornholt om de erfaringer, andre menigheder har gjort i deres missionsarbejde. Vi
skal derefter tale om visionerne for vores menighed.
3.3. Opstillingsprocedure til menighedsrådsvalg 2010:
Opstillingsproceduren gennemgået v. Jan Kaas Henriksen. Per Svensen er på valg – kan ikke
genvælges.
3.4. Forslag om indkøb og brug af kaffebønner fra Burundi:
Forslag om at vi støtter små kaffedyrkere i Burundi, der er gået sammen i kooperativer, ved at bruge
deres kaffe i Købnerkirken. Kaffen koster 100kr pr. kilo. Menigheden bakkede op om rådets forslag
med 24 stemmer for, ingen imod. Vi skal have en fast leverance, så der altid er friske kaffebønner.
Regningen gives direkte til Annette Lund.
3.5. Evt. nyt fra udvalgene:
Intet.
4. Økonomi
4.1. Økonomisk oversigt april 2010:
Vi er bagud med indtægterne, men det er normalt på dette tidspunkt af året.
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4.2. Accept af evt. lånetilbud vedr. trappen:
Lånetilbud fra Grundejernes Investeringsfond på de ansøgte 300.000kr er endnu ikke modtaget. Det
vil skulle afdrages med 20.000kr om året i 30 år. Forhandlingsmødet vedtog enstemmigt, at arbejde
videre med lånetilbuddet.
Forespørgsler om Købnerhus ikke kunne tilbagebetale det beløb, de har lånt af menigheden.
Købnerhus tilbagebetaler så hurtigt, de kan.
4.3. Evt. øvrigt vedr. økonomi:
Intet.
5. Korrespondance
5.1. Takkebreve
Grete Osbæck takker for blomster og deltagelse ved hendes mand bisættelse.
5.2. Diverse korrespondance
Intet.
6. Eventuelt.
Intet.

Næste ordinære forhandlingsmøde: Søndag d. 26. september 2010, kl. 12.00
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