Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 3. juni 2012, kl. 12.00
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede:18 medlemmer
Indledning m. bøn v. Jan Kaas Henriksen
1. Dagsorden og Protokol
1.1 Dagsorden – Evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2 Godkendelse af referat fra sidste møde:
International Baptistkirke på Amager = IBA
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1 Status vedr. byggeprojektet:
Lånet er nu optaget, så vi kan iværksætte fase 1 af vores byggeprojekt. Første fase er planlagt til
at være afsluttet i marts 2013.
Vi skal i gang med fondsansøgninger - forarbejdet er gjort.
2.2 Pølsevogn/Sommerstævnet 2012:
Forarbejdet er i gang: både mht. mad og underholdning.
2.3 Orientering om forslag til Nye Vedtæger:
Menighedsrådet ønsker reaktioner på udkastet til nye vedtægter. På menighedsmødet til
september vil det endelige oplæg blive fremlagt.
Alice Johansen Stolt har en række bemærkninger til udkastet – arbejdsudvalget får disse.
Her kan nævnes følgende:
”Købnerkirken” er ikke tilstrækkeligt – hellere: Købnerkirkens Baptistmenighed.
M.h.t.”ordinært menighedsmøde indkaldes efter behov” – hvem skønner, at der er behov? Hvem
indkalder? Hensigtsmæssigt at menighedsmøderne ligger fast – af hensyn til planlægning.
M.h.t. § 12: Ikke en, men flere revisorer.
Optagelse i menigheden – spørgsmålet om optagelse uden dåb. Ser frem til at dette uddybes v.
Jan Kornholt.
Hvorledes med håndbog for menighedsråd?
2.4 Opstillingsregler vedr. menighedsrådsvalg:
Jan Kaas Henriksen opfordrer til at vi finder kandidater til menighedsrådet – se Håndbogen s. 26.
Jan Kaas Henriksen (formand p.t.) går af og kan ikke genvælges.
2.5 Nyt fra Områdeløft:
Der er 2 år tilbage af områdeløftets løbetid.
Købnerkirken er nævnt således i oplægget til ændring af Skotlands Plads, at det understøtter vore
planer.
2.6 Evt. nyt fra udvalgene:
Købnerhus: Lars Andersen har indvilliget i at indtræde i Købnerhus bestyrelsen. Godkendes.
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2.7 Afholdte og kommende arrangementer:
En oversigt over afholdte og kommende arrangementer udfærdiget af Jan Kornholt ligger som
bilag.
Af kommende arrangementer blev nævnt 2 koncerter med Amager Gospelkor d. 10.06.12,
Kvindenetværkets udflugt d. 13.06.12, Fælles gudstjenester i Københavnsområdet i juli – d.
1.07.12 i Købnerkirken, ”At leve er at rejse”-kurset begynder d. 13.09.12.
3. Medlemsforhold
3.1 Omsorg – Meddelelse om afgang/ændringer og andet vedr. medlemslisten:
Ligger som bilag.
Annie Diedrichsen afgik ved døden d. 16.04. 2012.
Jørgen Jensen afgik ved døden d. 18.04. 2012.
Følgende er udtrådt:
Anne Bendixen, Alice Seier Sprotte, Lasse Bendixen Johansen.
Indskrevet som aktiv:
Ruth Petersen.
Ingeborg Hansen har fået ny mail adresse.
Medlemstal d.d.: 79
Ingeborg Hansen og Lone Anhøj har besøgt Klaus Lundberg i Bystævneparken.
Grete Simonsen har kontakt til Betty Andersen, Else Olsen, Irma Beth
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
Landskonferencens første samling på sommerstævnet i Mariager bliver d. 1.08.12, kl. 13-17.
Dagsorden m.v. udsendes en måned før denne dato. Det sene tidspunkt er problematisk for
drøftelser i Købnerkirkens menighed. Drøftelse af dagsordenspunkter ønskes, når vi kender
dagsordenen.
Frank Jørgensen foreslåes og vælges som Købnerkirkens 3. delegerede ved sommerens
Landskonference.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt april 2012:
Ingen spørgsmål – opfordring til at betale bidrag.
5.2. Evt. vedr. økonomi:
Intet
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
Helle Henriksen takker for menighedens deltagelse ved hendes far Jørgen Jensens bisættelse.
6.2. Diverse korrespondance:
Intet
7. Eventuelt
”Baptistkirken” i telefonbogen – der bør stå, at det er et sekretariat?
Tak til alle menighedens frivillige arbejdende, der gør en stor indsats.
Næste menighedsmøde:
Ordinært menighedsmøde søndag d. 23. september 2012, kl. 12.00.
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