Referat fra ekstraordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed, søndag d.
12.02. 2012
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 20 medlemmer.
Anden vedtagelse af optagelse / omlægning af lån.
• Byggelån vedrørende ”The Missing Link”projektet:
Anden afstemning ang. optagelse af et fast forrentet 10-årigt byggelån på 1,2 millioner kr
med en årlig ydelse på ca. 140.000kr.
Afstemning: 18 stemmer for. 2 hverken for eller imod.
• Omlægning af nuværende lån i Købnerhus:
Anden afstemning vedr. Købnerhus’ optagelse af et lån på 3,6 millioner kr til indfrielse af
bestående prioriteter med samme årlige ydelse som nuværende.
Afstemning: enstemmigt vedtaget.
Projekt ”The Missing Link”.
• Invitation til at rive væggene ned - i krypten d. 18.02.12.
• Huller i gulvet: Jordbundsundersøgelse af forholdene under kirken igangsættes snarest efter
d. 18.02.12 v. firmaet Franck Geoteknik.
• Indgåelse af rådgiveraftaler: Rådgiveraftaler vil blive indgået med henholdsvis arkitekt Peter
G. Wahlberg/firmaet in_situ og ingeniørrådgiverfirmaet Bang & Beenfeldt.
• Projektbeskrivelse og bilag til fondsansøgninger er ved at blive omskrevet.
Hvad er der sket, og hvad skal der ske?
• Ny årbog er udkommet:
Annette Lund takkes for det store arbejde, hun har udført.
• Donation af flere møbler:
Menigheden har fået flere brugte møbler, hvoraf nogle vil blive taget i brug snarest.
• Affaldsdag 2012:
D. 22.04.12 afholdes den årlige affaldsdag i regi af Danmarks Naturfredningsforening.
Købnerkirken er igen i år værter. Invitation til planlægningsmøde d. 13.02.12.
• Invitation til fællesskab om en særlig opgave:
På årets Missionsstævne har Købnerkirken efter ansøgning fået tildelt ”Pølsevognen”.
Menigheden får her mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og sammen arbejde for en
indtægt til støtte for byggeriet. Overvejelser om efter drøftelser med Esbjerg Menighed, som
står for kaffe/kage salg, at udbygge pølsesalget med en form for cafe.
Der er flere arbejdsopgaver: i planlægningsfasen, i stævneteamet og som stævnedeltager at
være værter ved pølsevognen. Flere har tilbudt deres arbejdskraft, og yderligere
interesserede kan henvende sig til Jesper Mølgaard.
• Nye vedtægter:
Udkastet til nye vedtægter tages op på næste menighedsmøde i stedet for ved et aftenmøde.

