Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag den 25. marts 2012, kl. 12.00

Viceforhandlingsleder: Jesper Mølgaard
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 17 medlemmer.
Indledning og bøn v. Jesper Mølgaard.

0 Fra præstens dagbog
Jan Kornholt delagtiggjorde os i sine tanker om, hvordan vi bliver kirke for andre end os selv.
1. Dagsorden og Protokol
1.1. Dagsorden - Evt. tilføjelser
Ingen.
1.2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Spørgsmål m.h.p. afklaring af punkt 2.3.”Præsentation af udkast til nye vedtægter”: fremfor at
arrangere et møde om udkastet er drøftelsen sat på dagsordenen til menighedsmødet i dag.
Alice Johansen-Stolt har en ændring til punkt 4: Til biografier over udvalgte EBF-ledere
efterlyste det teologiske seminarium i Prag (IBTS) forfattere til artikler om bl.a. Bredahl
Petersen. Artiklen ligger som bilag.
Referatet herefter godkendt.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1. Status vedr. Kirke4Byen v/LGM:
Ved udgangen af februar sluttede projektperioden. Afsluttende møde med repræsentanter fra
partnermenighederne og BiD har været afholdt. Menighederne har valgt ikke at videreføre
Kirke4Byen – bl.a. p.gr.a. økonomi. Alice Sprotte var sygemeldt i en periode og ønskede af
personlige grunde at blive fritstillet som projektleder.
En evaluering af projektforløbet bliver lagt på BiDs hjemmeside.
2.2. Drøftelse af udkast til nye vedtægter for Købnerkirken v/JKO:
Udkastet ligger som bilag. Udkastet er udarbejdet på baggrund af norm for vedtægter for
baptistmenigheder.
Jan Kornholt gennemgik nogle af de væsentligste ændringer i forhold til nuværende
vedtægter:
Formål og grundlag er væsentligt ændret i formuleringen – en præcision, men ikke ændret i
indholdet.
Retningslinjer for medlemskab: Er trukket ud af selve vedtægterne. Det nye er forslaget om,
at medlemskab kan opnås efter personlig bekendelse. Medlemskab uden dåb affødte nogen
diskussion. Det blev understreget, at det fortsat er troendes dåb, der forkyndes i
Købnerkirken.
Antal menighedsmøder ændres fra fast antal pr. år til ”efter behov”.
Åbne menighedsmøder foreslås.
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Beslutninger ønskes fortrinsvis taget i enighed opnået gennem samtale.
Procedure til valg til menighedsråd trækkes ud af selve vedtægterne.
2 underskriftsberettigede (menighedsrådsformand og menighedens sekretær) frem for 3.
Handling ang. menighedens fremtid hvis medlemstallet når 20 fremfor 7. På mødet blev
foreslået ændring af formuleringen ”skal der ske henvendelse til BiDs ledelse” til ”kan der
ske…”. Menighedsrådet vil drøfte dette.
På mødet blev spurgt til emnerne ”mindste bidrag” til menigheden, og ”passivt medlem”.
Disse emner har ikke tidligere været nævnt i menighedens vedtægter, og er heller ikke nævnt
i det nye udkast.
2.3. Byggeprojekt:
Status er: Krypten er nu ryddet. Optagelse af lån er ved at falde på plads.
Jordbundsundersøgelser foretaget. Rådgiveraftale er ved at blive udarbejdet.
2.4. Pølsevogn på Sommerstævnet 2012 v/JM:
Formålet med at Købnerkirken står for pølsevogn på Sommerstævnet er at få et overskud til
vores byggeri. Men der kommer også mange gode afledte aspekter. Ud over diverse salg
synger Jan og Jacob, udstilling om vores byggeri, arkitekten fortæller om byggeriet, Jan
Kornholt vil tale.
Opfordring til at mange kommer og støtter op med ånd og sjæl.
2.5. Repræsentanter til Landskonferencen 2012:
Bent-Ole Berntsen og Lisbeth Mølgaard vil være menighedens repræsentanter.
Menigheden kan yderligere sende en 3. repræsentant.
2.5. Evt. nyt fra udvalgene (G&U, S&O, R&V, KU):
Købnerhus’ bestyrelse – der arbejdes på at afklare forholdene.
3. Medlemsforhold
3.1. Omsorg – Meddelelse om afgang/ændringer og andet vedr. medlemslisten:
Annelise Brixen afgået ved døden.
Medlemstallet er herefter 83.
Klaus Lundberg er overflyttet til Kurhus, Dianalund, m.h.p. fortsat genoptræning.
Grete Osbæck har det dårligt, men har været vældig glad for besøg af Jan Kornholt.
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
4.1. Menighedsrådets forslag til støtte til projekter i 2012:
Menigheden plejer at give 20.000 kr. til projekter udover det almindelige bidrag til BiD.
Menighedsrådet foreslår beløbet fordelt således: 5.000 kr. til Børn i Burundi, 5.000 kr. til
Integrationskonsulent, 5.000 kr. til baptist.dk, 5.000 kr. til IBA.
Menigheden støtter forslaget. Vedtaget.
Information i øvrigt:
Det regionale møde i Roskilde d. 22.03.12 havde temaet: ”Omsorgsfulde og inkluderende
relationer”.
Til sommer skal vælges 2 nye medlemmer af ledelsen af Baptistkirken i Danmark, idet Erik
Søndergaard og Anita Lindholst ikke ønsker genvalg. Menighederne opfordres til at komme
med forslag til kandidater. Endvidere er formanden (p.t. Mogens Andersen) på valg.
Danske Kirkedage 2013 finder sted d. 9.-12. maj i Aalborg.
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5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt februar 2012:
Kommentarer:
Indtægter over budgettet. Hårdt tiltrængt, men vi er desværre alligevel allerede bagud ift.
budgettet!
Yderligere indtægt under Andre kollekter & diverse: 11.975 kr. Dette beløb dækker et legat,
hvor vi har fået udbetalt formuen, da legatet er lukket/ophørt. Det er fra Karl Nielsen, og i
fundatsen stod, at ved legatets ophør skulle formuen tilfalde Købnerkirkens Baptistmenighed.
Ingen særlige bemærkninger til udgifterne.
Vedr. Byggekonto: Indestående pr. 15.03.2012: Lige godt 167.000 kr. Byggelånet er under
udarbejdelse. Alle dokumenter til brug for banken, er udleveret, og vi venter blot på den
endelige dokumentation.
5.2. Evt. vedr. økonomi:
Da lokalet på 1. sal ikke længere udlejet, mangler vi indtægten der fra. P.gr.a. vandskaden i
krypten bruger vi imidlertid selv lokalet.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
Johannes Brixen takker for deltagelse ved Annelise Brixens bisættelse
6.2. Diverse korrespondance:
På de regionale møde fik menigheden et eksemplar af bogen ”Det generøse liv – enkle skridt
i efterfølgelse”. Det er en efterfølger til ”Hjertesprog – enkle skridt i tro”.
7. Eventuelt
Silas Anhøj Soelberg indsamlede på et tidspunkt brugte mobiltelefoner m.h.p.
genbrug/velgørenhed. Forespørgsel om hvorledes udfaldet blev af dette. Menighedsrådet vil
kontakte Silas.
Jan Kornholt vil invitere menigheden til at gå dybere ind i forholdene ang. dåb og
medlemskab.
Mødet afsluttedes med bøn.

Næste menighedsmøder:
Ordinært menighedsmøde søndag den 3. juni 2012 kl. 12.00
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