Referat af ordinært forhandlingsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 19. september 2010
Forhandlingsleder: Jacob Anhøj
Sekretær: Suppleant Lisbeth G. Mølgaard
Fremmødte: 30 medlemmer.
1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2. Referat fra forhandlingsmødet d. 06.06.10:
Oplæst og godkendt. Efter mødet i juni er datoen for forhandlingsmødet i september rykket fra d.
26. til d. 19.
2. Medlemsforhold.
Medlemstal 06.06.10: 88
[...]
3. Missions- og Menighedsopgaver
3.1. Valg til menighedsrådet samt øvrige valg: kasserer, revisor, bidragssekretær, sekretær
for forpligtelseserklæringer, arkivar, BAM-kontakt:
Menighedsrådsmedlem: Menighedsrådet foreslår og opstiller Kirsten Dreijr Dinesen. På mødet
fremkom ikke andre forslag. Kirsten Dreijr Dinesen blev valgt.
Kasserer: Annette og Niels-Erik Lund genvalgt.
Revisor: Vivian Østerberg genvalgt.
Bidragssekretær, sekretær for forpligtelseserklæringer: Lis Kongsvad genvalgt.
Arkivar: Kaj Hansen er på valg. Menighedsrådet har ikke fået tilsagn fra ham om evt. genvalg.
Forhandlingsmødet ønsker at genvælge ham, såfremt han ønsker det.
BAM-kontakt: Grete Simonsen ønsker ikke genvalg. Ingen har ønsket at opstille til valg. Evt.
interesserede opfordres til at henvende sig.
3.2. Kommende arrangementer – bl.a. koncert med Nissen og Friends og julefest:
Preben Nissen (fra Spirit of New Orleans) og orkester giver koncert d. 7. oktober.
Julefest d. 19. december: Arrangører efterlyses.
Amager Gospelkor synger i Svogerslev kirke d. 26. september.
3.3. Nyt fra menighedsrådet:
Menighedsrådet har planlagt en arbejdsdag, hvor de bl.a. vil bearbejde materialet fra
menighedsdagen.
3.4. Nyt fra Områdeløft:
Områdeløft for Sundholmskvarteret er et 5-årigt kommunalt projekt. Silas Anhøj Soelberg og Jesper
Mølgaard er valgt ind i styregruppen i projektet, der bl.a. angår Skotlands Plads.
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Silas har været på studietur i London, hvor der især var fokus på hjemløse. Han ser heri en opgave
for Købnerkirken i lokalområdet.
3.5. Restaurering af ”guitar-klenodie” og efterlysning af andre guitarer fra tidligere tider:
Politiet har henvendt sig, da en guitar med Købnerkirkens navn dukkede op blandt tyvekoster.
Guitaren er nu til vurdering hos guitarbygger m.h.p. pris for restaurering. Det drejer sig angiveligt
om en ret god guitar, som sammen med 11 andre guitarer var en gave til menigheden i anledning af
befrielsen? Man overvejer nu, hvorledes restaureringen kan finansieres. Endvidere efterlyses de
øvrige 11 guitarer.
3.6. Orientering fra Købnerhus vedr. bestyrelsen:
Thomas Broholm Møller informerede om, at Jan Nicolaisen p.gr.a. fraflytning er trådt ud af
Købnerhus’ bestyrelse. Nyt bestyrelsesmedlem skal findes – gerne et menighedsmedlem, der ikke
bor i Købnerhus.
3.7. Evt. nyt fra udvalgene (G&U, S&O, R&V, KU):
Intet.
3.8. Godkendelse af ny struktur og ledelse for Amager Gospelkor:
Jan Kornholt informerede om, at Julie Holme Kristensen, som var formand for koret, flytter til
Randers. Jan rettede en stor tak til Julie for hendes arbejde med det organisatoriske i koret.
Julies afrejse har givet anledning til overvejelser ang. ledelsen af koret. Et forslag til ny
ledelsesstruktur (herunder en forbedret definition af ledelsens opgaver), samt revision af regelsættet
er udarbejdet (ligger som bilag).
Forslaget går på en ledelse bestående af 3 personer, samt en musikalsk ledelse bestående af dirigent
og pianist. P.t. kunne det være Hans Henrik Høegsberg, der er korets manager, Jan Kornholt samt
endnu en person. Dirigent er Nina Luna Eriksen, pianist er Niels Engel.
Jan Kornholt fortalte, at han er blevet medlem af koret og deltager som korsanger, men at han også
fungerer og bliver brugt som præst for korets medlemmer.
Alt i alt er ovenstående et led i at knytte koret og dets medlemmer nærmere sammen med
Købnerkirken.

4. Nyt fra Baptistkirken i Danmark
4.1. Referat fra Missionsstævnet og Landskonferencen:
Silas Anhøj Soelberg har for første gang deltaget i missionsstævne og landskonference i Mariager.
Han refererede fra landskonferencen, bl.a.:
En ny menighed, International Baptistkirke på Amager, der mødes i Korsvejskirken i Kastrup er
optaget i BiD.
Der blev taget afsked med Jan Kornholt som generalsekretær i BiD.
Dorte Berntsen har deltaget gennem mange år. Hun refererede fra missionsstævnet, bl.a. om gode
bedestunder og givende undervisning.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt august 2010:

2

Regnskabet ser nogenlunde pænt ud. Forespørgsel til den store udgift på kontoen ”Rengøring,
vedligehold og udsmykning”. Efterfølgende er det blevet oplyst, at det drejer sig om
arkitektregningen.
5.2. Kirketrappen – godkendelse af låneoptagelse:
Vi er ikke medlem af Grundejernes investeringsfond, og kan derfor ikke optage lån der. I stedet
beder kassererne om tilladelse til, at vi optager lån i en bank. Dette skal ses i sammenhæng med
næste punkt på dagsordenen.
Der er modtaget 2 næsten ens tilbud fra håndværkere om etablering af en ny kirketrappe.
5.3. Information om evt. ny bankforbindelse:
Købnerkirken benytter Amagerbanken, hvis situation er blevet mere og mere usikker. Menigheden
støtter, at kassererne kontakter Den Danske Bank og Nordea m.h.p. fremover at benytte en af disse
banker.
5.4. Oplysning om sammenlægning af konti:
Den tidligere Spejderkonto er ikke rørt siden 2003 og indestående kan derfor flyttes til
Missionskontoen. Det vedtages ligeledes at flytte indestående fra Søndagsskolekontoen til
Missionskontoen.
5.5. Evt. øvrigt vedr. økonomi
Intet.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
Alice Johansen-Stolt takker for opmærksomheden ved hendes 75-års fødselsdag.
Anne-Mette Weitze takker for opmærksomheden ved hendes 65-års fødselsdag.
Gilbert Rukundo, præst ved International Baptistkirke på Amager, takker for gaven på 5.000kr fra
Købnerkirken.
6.2. Diverse korrespondance
Intet.

7. Eventuelt
Maj-Britt Rasmussen mener, at vi har forsømt at byde Jan Kornholt ordentligt velkommen som
fuldtidspræst. Med en lang klapsalve forsøges rådet bod på dette.
Jan Kornholt fortalte om nogle af sine tanker om det fremtidige arbejde i Købnerkirken ud fra at
menigheders arbejde består af forkyndelse, undervisning og omsorg.
Jan Kornholt vil fremover deltage i bibel- og bedemøderne onsdage kl. 12 samt de bede- og
undervisningsmøder, der er afvikles nogle torsdagsaftener. Han har gjort sig tanker om, hvorledes
disse møder kan styrkes, samt om mulighederne for også at give mere udadrettet undervisning.
Alice Johansen-Stolt ønsker, at vi har opmærksomhed på kristendomsklasse.
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Alice Johansen-Stolt spørger til, hvordan situationen er ang. Købnerkirkens menighed i forhold til
Menighedsbørnehaven.
Mødet afsluttes med bøn v. Jan Kaas Henriksen.
Næste ordinære forhandlingsmøde: Søndag d. 28. november 2010, kl. 12.00
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