Referat fra menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed, søndag d. 27.
november 2011, kl. 12.
Tilstede: 27 medlemmer

O Fra præstens dagbog
Jan Kornholt gennemgik nogle af de oplevelser og arbejdsopgaver af meget forskellig
art, han på det seneste havde haft.
1. Dagsorden og Protokol
Det blev påpeget, at referater fra menighedsmøder både skal lægges på nettet og
foreligge i papirudgave.
1.1. Dagsorden – Evt. tilføjelser:
Spørgsmål ang. punkt 4 (ang. Købnerhus’ finansiering) fra det ekstraordinære
menighedsmøde d. 30.10.11: Punktet blev udsat. Vil blive taget op, når man har
arbejdet videre på det.
Spørgsmål ang. valg af repræsentant til Købnerhus’ bestyrelse. Bestyrelsen har ikke
indstillet nogen til menighedsmødet.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1. Nyt fra menighedsrådet
2.1.1. Status og tilbagemelding på gavebreve vedr. ombygning.
Power point præsentation ligger som bilag i papirudgave.
”The missing Link projektet” er beskrevet: altså beskrivelse af den ønskede
sammenkobling mellem Købnerkirken og Skotlandsplads, så der kan skabes en cafe,
der er platform for den frivillige indsats på Skotlands Plads.
Gennemgang af status vedr. de økonomiske forhold ang. projektet. Herunder oplyses,
at der er givet tilsagn om løbende indbetalinger på 12.100kr pr. måned, samt tilsagn
om 57.500kr som engangsdonationer. Gennemgang af forpligtelseserklæring.
Det videre forløb:
Beslutning om optagelse af byggelån på menighedsmødet i januar.
Beslutninger, der forpligter menigheden, træffes tidligst ved menighedsmødet i januar
2012.
Kommentarer til The Missing Link:
Der har været flere kontakter mellem menigheden og nærområdet. Bl.a. har Frank
Jørgensen informeret kunstneren Annette Jobim fra Sundholms kunstnerfællesskab
om områdets historie. Brosten, der lægges rundt i området, skal gøre opmærksom på
specielle historiske hændelser.
Trine Nymann opfordrede til, at vi beder Gud om at være med i vores arbejde. Det vil
vi fortsætte med at gøre og således også på mødet i dag.
Tidsplanen, arbejdes der videre med: Iværksætning af arbejdet i krypten er afhængig
af økonomien. Fremlægges på menighedsmødet i januar 2012.
2.1.2. Kirke4Byen – status vedr. projektet

Gode resultater er kommet ud af projektet, men der er ikke økonomi til at fortsætte
efter projektets udløb i februar 2012 – det er udelukkende Købnerkirken og
Kristuskirken, der som partnermenigheder bidrog økonomisk. Nogle af Kirke4Byens
tiltag vil nok løbe videre i en eller anden form.
2.2. Diverse valg v. Jan Kaas H.
På nær posten som forhandlingsleder genopstiller alle de nuværende valgte. Alle
genvælges.
Forhandlingsleder: Jacob Anhøj ønsker ikke at fortsætte. Jan Kaas Henriksen
overtager.
Øvrige navne er således:
Viceforhandlingsleder: Jesper Mølgaard
Sekretær for forhandlingsmøder: Lisbeth G. Mølgaard
Kasserer: Annette og Niels-Erik Lund
Revisor: Vivian Østerberg
Arkivar: Kaj Hansen
Bidragssekretær og sekretær for forpligtelseserklæringer: Lis Kongsvad
2.3. Evt. nyt fra udvalgene :
Gudstjeneste- og undervisningsudvalg.
Arbejder i de kommende måneder på at alle, der ønsker det, kan deltage i ”smågrupper”. Introduktionsaften til små-grupper d. 19.01. 2012.
Julekoncerter d. 11.12.11 med vores 3 gospelkor. Foreløbig er ca. 300 billetter solgt.
3. Medlemsforhold
3.1 Omsorg – Meddelelse om afgang/ændringer og andet vedr. medlemslisten:
nn udtrådt pr. 1.10.2011
Medlemstal : 84.
nn er på Hvidovre Hospital, og modtager nu meget gerne besøg.
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
Generalsekretær Lone Møller- Hansen mødes med menighedsrådet d. 5.12.11.
På Landskonference 2 d. 12.11.11 informerede professor Christoffer Johansen om
undersøgelsen ”Tro og Helbred”. Yderligere information uddelt og artiklen ”Baptister
dør sjældent af lungekræft” ligger som bilag.
Endvidere ligger et kort referat fra selve mødet (taget fra BiDs nyhedsbrev) som bilag.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt:
Budgetoverskridelse på varmekontoen p.gr.a. stor efterregning. Skyldes dels en særlig
kold og lang vinter, dels prisstigninger.
5.2. Budget 2012:
Budgetterer med fald i huslejeindtægter, da vi ikke længere udlejer til Unic.
Der budgetteres med øgede indtægter fra medlemmer.
Budgetterer med underskud på ca. 78.000kr
Budgettet vedtages.

5.3. Evt. øvrigt vedr. økonomi:
Forespørgsel om byggeregnskabet kan komme ind i regnskabet?
Vi havde selv midlerne til at renovere hovedtrappen. Gelænder i midten af trappen er
ikke genopsat, da det vil medføre huller i trappen, hvilket vi ikke ønsker.

6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
Bitten Groth takker for opmærksomhedens i anledning af hendes fødselsdag.
Rene Hansen takker for opmærksomheden i anledning af hans fødselsdag.
6.2. Diverse korrespondance:
Intet.
7. Eventuelt:
Julebod i forhallen og lotteri i den kommende weekend.
Hovedtrappens ”grumsede” udseende vil blive forbedret.
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