Referat af ordinært forhandlingsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 28. november 2010.
Forhandlingsleder: Jacob Anhøj
Sekretær: Suppleant Lisbeth G. Mølgaard
Fremmødte: 19 medlemmer.
Indledning: Bøn v. Jan Kaas Henriksen

1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2. Referat fra forhandlingsmødet d. 19. september 2010 (LGM)
Tilføjelse til referatet pkt. 3.1: Kaj Hansen er villig til at fortsætte som arkivar.
2. Medlemsforhold.
2.1. Medlemstal 19.09.10: 88
Der er ingen ændringer i medlemstallet.
2.2. Adresse- og andre ændringer
Ligger som bilag.
[...]
2.3. Andet vedr. medlemsforhold
[...]
3. Missions- og Menighedsopgaver
3.1. Nyt fra menighedsrådet
3.1.1. Cafe Julius
Jan Kornholt informerer om, at menighedsrådet arbejder videre med tankerne fra visionssamtalerne
om et sted, hvor mennesker kan mødes over en kop kaffe og et let traktement i et cafemiljø.
Menighedsrådet undersøger, hvad der skal gøres og tages højde for, for at dette kan etableres
(herunder brandsikkerhed). I første omgang er tanken, at der skal være åbent i tilknytning til
eksisterende arrangementer. Lone Anhøj, Dorte Berntsen og Dorthe Kornholt er interesserede i at
være med til at drive cafeen.
3.1.2. Byfornyelsetilskud til renovering af kirken
Jesper Mølgaard orienterede om, at han har undersøgt reglerne for ansøgninger til at få del i
byfornyelsestilskud, og at han er ved at arrangere et uformelt møde med repræsentant fra
kommunen. Måske skal vi have udarbejdet en energimærkning og en tilstandsrapport. Vi kan måske
søge penge til renovering af kirketrappen, men skal overveje, om vi også har råd til at søge andet –
f.eks. isolering, toiletter, vinduer, cafe-indretning. Ansøgningsfrist er 1.02.11.
3.1.3. Menighedens deltagelse i Kirke Planter Net.
Jan Kornholt informerede om Kirke Planter Net, som er et læringsnetværk for menigheder i
forandring. Beskrivelse ligger som bilag. Netværket tilbyder bl.a. rådgivende konsulenter,
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konferencer, fælles arbejdsdage. Bl.a. deltager Re:gen, Amagerbro Frikirke og Vrå
Baptistmenighed. Det blev enstemmigt vedtaget, at Købnerkirken skal deltage i dette, som vil
strække sig over en 2-årig periode. Prisen er i alt 34.000kr (2x17.000kr), som tages fra
missionskontoen.
3.2. Nyt fra Områdeløft:
Silas Anhøj Soelberg og Jesper Mølgaard deltager i områdeløftmøderne.
Ny vejbelysning er på vej, idet en lysrapport for området har peget på vigtigheden af dette.
Kommunal plan for Sundholmsområdet indebærer bl.a. ny bebyggelse.
Områdeløft uddeler et blad, som bl.a. beskriver, at der skal ske ændringer med Skotlandsplads.
Købnerkirkens fremtidsvisioner er nævnt, og mødet d. 13.12.10 om Skotlandsplads afholdes i
Købnerkirken. Flere af møderne er åbne for alle.
3.3. Valg: Sekretær for forhandlingsmøderne
Lisbeth G. Mølgaard vælges.
3.4. Evt. nyt fra udvalgene:
Social – og omsorgsudvalg
Annie Diedrichsen er med stor hjælp til flere af menighedens medlemmer flyttet på Hørgården. Hun
modtager gerne besøg der.
Ved gudstjenesten i dag deltog en pædagog fra Købnerkirkens Børnehave.
Rengøring og vedligehold
Det høje aktivitetsniveau i kirkebygningen efterlader sig spor: Alle bedes være med til at rydde op
og gøre rent.
Økonomiudvalg
Efter Julie Holme Kristensens flytning til Randers skal en ny formand findes.
4. Nyt fra Baptistkirken i Danmark (BiD)
4.1. Landskonference 2 – tilbageblik/referat:
Referatet fra konferencen ligger som bilag - kan ses på BiDs hjemmeside/print til uddeling.
Kort gennemgang af nogle hovedpunkter– disse ligger også som bilag.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt oktober 2010
Af oversigten fremgår en ekstra udgift /en efterregning på 15.000kr på posten ”Husleje, el, varme”.
Møde er planlagt m.h.p. de øgede udgifter til varme/en huslejestigning.
5.2. Budget 2011
Vedtaget.
Der er budgetteret med stigning på husleje og på bidrag.
Budgetteret med underskud.
5.3. Indsamling til kirkefornyelse
D. 2.01.11 ved gudstjenesten begynder en indsamlingsrække til kirkebygningens fornyelse.
5.4. Evt. øvrigt vedr. økonomi
På forespørgsel oplyses det, at klaverstemmer er bestilt. Skal bl.a. reparere og stemme klaveret i
kirkesalen.
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Den nye organist aflønnes efter statens takster.
Købnerkirkens bankforbindelse bliver fremover Nordea, som har givet meget gode vilkår.
Isolering af kirken vil kunne betyde lavere varmeregning.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve
Ingen
6.2. Diverse korrespondance
Intet
7. Eventuelt.
Kørsel til gudstjenester m.v.: Medlemmer, der har behov for det, kan tage en hyrevogn på kirkens
regning. Det skønnes imidlertid, at nogle medlemmer ikke bryder sig om at give kirken den udgift.
Aspekter vedr. kørselsordninger drøftes.
Amager Gospelkor har juleafslutning d. 14. december: Laila Hansen, Maj-Britt Rasmussen og
Jesper Mølgaard vil bage vafler – flere er velkomne.
Alice Johansen-Stolt efterlyser Fadervor og en bøn til at gå hjem på ved Cafe-gudstjenesterne.
Lindegården (gården ved Købnerkirken) har juletræstænding d. 4. december: efterfølgende
æbleskiver i krypten.
Arno Jeppesen fortæller om et pudsigt møde mellem Johannes Brixen og Arnos bror – et møde efter
de ikke havde set hinanden i mange år.

Mødet afsluttes med bøn ved Jan Kaas Henriksen.
Næste forhandlingsmøde: Søndag d. 23. januar 2011, kl. 12.00
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