Referat af menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed
søndag d. 6. februar 2011, kl. 12.00.

Forhandlingsleder: Jesper Mølgaard
Sekretær: Lisbeth G. Mølgaard
Fremmødte: 34 medlemmer.
Indledning: Bøn ved Jesper Mølgaard.
0. Tanker om menighedsmødets indhold og fremtid v JKO
Jan Kornholt fortalte om menighedsrådets overvejelser. Ligesom ved andre anledninger i kirken
holder vi menighedsmøde, for at flere mennesker skal følge Jesus. Vi skal formidle en relation
mellem mennesker og Jesus. Afspejler vores menighedsmøde det? Ønsket er, at menighedsmøderne
skal udvikles gradvist, hvilket kan gøres ved:
- At ændre menighedsmødets dagsorden og indhold.
- At referat fra menighedsmødet fremover ligger ”skjult” på hjemmesiden/internettet, samt i
papirkopi. At referatet ikke bliver læst op på menighedsmødet. Møderne skal være
fremadskuende; ikke tilbageskuende.
- At gøre menighedsmøderne åbne. At vi er imødekommende overfor alle.
- At mange beslutninger træffes gennem samtale, ikke ved afstemninger.
1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Tilføjelse til punkt 3.1.2: Grafitti.
Som udløber af ovenstående ændres rækkefølgen af dagsordnen, og vi begynder med punkt 3.
3. Missions- og menighedsopgaver
3.1. Nyt fra menighedsrådet
3.1.1. Kirke Planter Net
Jan Kornholt, Jan Kaas Henriksen og Jesper Mølgaard har deltaget i nogle meget givende dage,
hvor de bl.a. gennem workshops arbejdede med menighedens mål og processen mod målene.
Der blev talt ud fra ”både – og”: både åndelighed og praktisk handling.
3.1.2. Kirketrappen
Niels Erik Lund fortalte, at til april, når frosten er gået af jorden, skal kirketrappen fra grunden
genopbygges sv.t. den eksisterende. Prisen forventes at blive 270.000kr. Vi har uden held forsøgt at
søge tilskud.
Inge Lørum gav udtryk for et stort ønske om at få fjernet grafitti fra kirkebygningen. Købnerhus’
bestyrelse tager det op på deres møde i april.
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3.2. Nyt fra Områdeløft/Byfornyelse
Jesper Mølgaard informerede om, at han havde undersøgt om byfornyelsespuljen kunne give tilskud
til renovering af Købnerhus og Købnerkirken. Købnerhus kan ikke komme i betragtning, da
bygningen er i for god stand i f.t. målgruppen. Købnerkirken kan ikke komme i betragtning, da
puljen udelukkende kan gå til boliger.
Skotlandsplads: Vores tegninger tages med i planlægningen, når der skal arbejdes med nye ideer
ang. Skotlandsplads.
3.3. Købnerhus Bestyrelse: Nyt medlem Kirsten Dinesen
Jan Nicolaisen er trådt ud af Købnerhus’ bestyrelse. Niels Erik Lund takkede Jan Nicolaisen for
hans arbejde gennem årene.
Kirsten D. Dinesen træder ind i bestyrelsen i en 4-års periode.
3.4. Nyt fra Kirke4Byen
Ved dagens gudstjeneste blev indsamlet 1039kr til Kirke4Byen.
Kirke4 Byen har tætte kontakter til mennesker, der normalt ikke kommer i kirke. Planer for
fremtiden er under udarbejdelse. En gang ugentlig udkommer nyhedsbrev - Annette Lund printer ud
og hænger op, så vi kan holde os orienteret.
3.5. Evt. nyt fra udvalgene
Rengørings- og vedligeholdelsesudvalg: Laila efterlyser hjælp til rengøring og dagligdagens
vedligehold. Hun kan ikke overskue opgaverne og beder om menighedsrådets hjælp.
I.ø. blev nævnt behov for udskiftning af pære, vanding af orglet og rengøring af udearealer.
Kommunikationsudvalg: Anne-Mette Weitze takkes for sin indsats gennem mange år som
formand for udvalget. Annette Lund står nu for kirkebladet og Håndbog/Årbog.
Gudstjeneste- og undervisningsudvalg: Jan Kornholt informerede om det igangværende
Alphakursus, som afholdes i samarbejde med Bethelkirken.
4. Nyt fra Baptistkirken i Danmark
Lone Møller Hansen er BiDs generalsekretær på halv tid.
Regionalmøder afholdes i april.
5. Økonomi
5.1. Årsregnskab og status 2010
Alle regnskaber er reviderede. Gennemgang ved Annette Lund.
5.2. Regnskab særlige konti
En ”Byggekonto” er oprettet til Købnerkirkens Byggefond.
5.3. Projektstøtte 2011 – menighedsrådet indstiller, at vi støtter Børn i Burundi samt
baptist.dk (sidstnævnte med et antal abonnementer til brug i menigheden)
Der er afsat 20.000kr til projektstøtte: 2/3 til Børn i Burundi og Rwanda og 1/3 til Baptist.dk.
Menighedsmødet støttede dette.
Special omtale fik FAQ om baptister i Baptist.dk – til uddeling anskaffer Købnerkirken ekstra
eksemplarer af dette nummer.
5.4. Evt. øvrigt vedr. økonomi
Husk at menigheden benytter Nordea som bankforbindelse - se konto i kirkebladet.
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6. Korrespondance
6.1. Takkebreve
Ingen
6.2. Diverse korrespondance
Intet
2. Medlemsforhold.
2.1. Medlemstal 28.11.10: 88
[...]
Medlemstallet er d.d. 86.
2.2. Adresse- og andre ændringer
Ingen
2.3. Andet vedr. medlemsforhold
[...]
7. Eventuelt
- Inge Lørum anbefaler deltagelse i møderne ”Bøn og Bibel” torsdag aftener.
- Antropologi-studerende deltager for tiden i nogle af vores arrangementer i f.m. deres studier.
- Lektie-cafe ved Uniq er så småt gået i gang.
Mødet afsluttedes med bøn v. Jesper Mølgaard
Næste menighedsmøde: Søndag d. 20. marts 2011, kl. 12.00
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