Referat af ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 19. juni 2011, kl. 12.00.

Forhandlingsleder: Jacob Anhøj
Sekretær: Lisbeth G. Mølgaard
Fremmødte: 29 medlemmer.
0. Fra præstens dagbog
Jan Kornholt fortalte om det meget vekslende indhold i hans arbejde og om hans glæde ved
det gode fællesskab, der er i menigheden.
1. Dagsorden og Protokol
1.1 Dagsorden - Evt. tilføjelser
Ingen kommentar til sidste referat. Referatet kan ses på hjemmesiden og ligger som tidligere
aftalt udprintet sammen med dagsordenen til menighedsmøderne.
Ingen ændringer til dagsordenen.
Dog et ønske om at høre nyt fra Købnerkirkens børnehave under punktet eventuelt.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1 Nyt fra menighedsrådet v/Jan Kaas
Godt samarbejde i menighedsrådet. Se følgende punkter.
2.1.1 Menighedsrådets oplæg vedr. ”En fri kirke for alle”
Jan Kornholt: fremlægger menighedsrådets tanker. Hvad er Købnerkirken?
Ikke et forslag til beslutning/afstemning – men oplæg til samtale. Oplægget ligger som bilag.
Mission er det vigtigste.
Vision, bygninger og omgivelser er blevet diskuteret i menigheden i de seneste par år. Og
deltagelse i ”Kirke Planter Net" har givet nye tanker. To hovedpunkter var: ”Fra medlemskab
til discipelskab” og ”En fri kirke for alle”.
Tærsklen til at være med i menighedens fællesskab skal være lav: se forslaget.
Købnerkirkens tilbud: sat op i tolv punkter.
En væsentlig forskel fra tidligere vil være, at et ja til Jesus er ”adgang” til medlemskab – ikke
dåben. Ikke ændringer i dåbssynet.
Efterfølgende spørgsmål og undren til oplægget, hvor vi fik en god og ærlig debat med
overvejende positive holdninger til oplægget.
De tolv kendetegn indeholder meget af det, vi har gjort og som vi gør – og dejligt at se dem
listet op/gjort synlige.
Tør vi give slip og åbne for andre?
Tankevækkende at frigøre dåben fra medlemskab/optagelsesdelen.
2.2 Vejledning vedr. valg til menighedsråd – iflg. vedtægterne v/Jan Kaas
Jacob Anhøj træder ud af menighedsrådet. Forslag til kandidater udbedes.
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2.3 Nyt fra Områdeløft v/Jesper Mølgaard
Punktet forelægges sammen med næste punkt.
2.4 Kirkens renovering - Godkendelse af opdatering af arkitekttegninger for Skotlands
Plads samt kirkens indgang: 30.000 kr. + moms v/Jesper Mølgaard
Disse to punkter er slået sammen. Forslaget ligger som bilag.
Ved tages – ingen stemmer imod.
2.5 Forslag om etablering af børne- og ungdomskor v/Jan Kornholt
Kor for hhv. børn (6-9 år) og unge 10-15 år. Nina Luna Eriksen og Mads kunne stå for den
musiske del. Derudover behov for en administrator og medhjælpere/korvenner.
Menigheden bakker op om, at menighedsrådet arbejder videre med en plan, budget m.v.
2.6 Orientering om styrkelse af sang og musik ved gudstjenesterne v/Jan Kornholt
Mads og Nina vil deltage en gang månedlig ved gudstjenester mod et fast organisthonorar.
Overvejelser om gospelgudstjenester – måske på hverdage, for en bredere målgruppe.
Alice Johansen-Stolt efterlyser klokkespil før gudstjenesten. Jan Kornholt mener ikke, at det
er passende at kalde omgivelserne til gudstjeneste på denne måde. Skal det tages op på
menighedsrådsmøde.
Lovsangsgruppen ønsker støtte til inspiration m.m.
2.7 Evt. nyt fra udvalgene (G&U, S&O, R&V, KU)
Kirketrappen – orientering v. Niels Erik Lund: Forarbejdet er i gang.
Rengøring – arbejdet med nye planer er i gang.
Loppemarkedet – gav indtægt på ca. 7000kr. Overvejelser om endnu et loppemarked med
bedre reklame.
Ny hjemmeside: er oprettet. Enkelte ting er ikke overflyttet endnu.
Fælles kalender ligger på hjemmesiden – det gælder også de to andre menigheder.
3. Medlemsforhold
3.1 Omsorg
Majbritt Rasmussen og Lisbeth Mølgaard arbejder videre med et udspil - også sammen med
menighedsrådet.
nn skal snart have øjenoperation. Laila og Rene Hansen takkes for deres hjælp til nn.
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
Forslag til behandling på Landskonf. drøftes d. 24.06.11
5. Økonomi
5.1 Økonomisk oversigt v/Annette Lund
Gennemgang ved Annette Lund.
5.2 Evt. øvrigt vedr. økonomi
Kaffekonto nedlægges og indtægterne overføres til menighedens regnskab.
Løse kollekter giver gode indtægter – 2300kr blev indsamlet v. gospel/salmegudstjenesten.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve v/Lisbeth Grøndahl Mølgaard
Else Olsen takker for menighedens deltagelse ved hendes mand Carl Christian Olsens
bisættelse.
6.2. Diverse korrespondance
Intet.
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7. Eventuelt
Frank Jørgensen informerer om menighedens børnehave: 2 forespørgsler om køb af
børnehaven.
Driftsmæssigt er børnehaven overdraget til Københavns Kommune, som har misligeholdt
bygningen. År 2056 skal grunden gå tilbage til Københavns Kommune
Blomsterkasserne langs kirken er kommet til at se pæne ud. Arbejde ved blomsterkasserne
giver anledning til samtale.
Kirke4Byen: Arabisk middag m. musik og poesi var en velbesøgt og vældig god begivenhed.
Kvindekredsens udflugt: ca. 15 deltog i en dejlig tur til Klintekroen, Nykøbing Sjælland.
Næste menighedsmøde: Søndag den 25. september 2011, kl. 12.00
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