Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 25. november 2012, kl. 12.00
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 24 medlemmer
Indledning med bøn ved Jan Kaas Henriksen.
0. Fra præstens dagbog.
1. Dagsorden og Protokol
1.1 Dagsorden – Evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2 Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1 Status vedr. byggeprojektet:
Jesper Mølgaard informerer:
- Projekteringen er i gang.
- Byggetilladelse kommer forhåbentlig inden jul.
- Forhandler med kommunen om, at vi inddrager området udenfor krypten.
- Ombygning af kirken, som er en bygning med offentlig adgang. Derfor proces i gang med
kommunen om handicapadgang, handicapegnede forhold
- Projektbeskrivelen er ved at blive gjort færdig.
- Fondsansøgningerne er på vej.
2.2 Forelæggelse af Nye vedtægter til 2. og endelig afstemning og oplæg om
konsekvenserne:
Kommentarer – ingen.
2. afstemning om vedtagelse af Nye vedtægter:
For: 17
Imod: 1
Hverken / eller: 3
”Nye vedtægter” er nu vedtaget.
2.3 Fornyelse af gudstjenester og kirkesal. Se bilag:
Menighedsrådet har udarbejdet forslag til dels en langsigtet plan og dels et konkret forslag om de
første forbedringer.
Diskussion, der gik i mange retninger: kirkesalens arkitektur, design, symboler, akustik, indeklima,
veneration, gudstjenestens indhold, fællesskab, kærlighed til det eksisterende, glæde eller frygt for
ændringer.
Jan Kornholt opsummerede:
Bøn. Fornyelse af gudstjeneste og bygningen skal ikke ske uden bøn.
Symboler: Har betydning. Symbolerne skal ikke fjernes: nadverbord og kors.
Fællesskab: Det vigtigste er ikke symboler, men fællesskab. At kunne se hinanden i øjnene. Fokus
på fælleskab.
Musik: Ikke kun gammel musik.
Gøre kirken attraktiv for andre end os, der er her nu.
Sammen om troen på Jesus Kristus: bøn, forkyndelse, omsorg og kærlighed.
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Opfordring til at vi er sammen – ikke at vi ønsker, at folk skal gå.
Menighedsrådets begrundelse for forslaget er (se også bilaget):
Forny aktiviteter og rammer. For at få kontakt til andre end os selv.
Antallet af relationer/mennesker, der føler sig knyttet til Købnerkirken, vokser. Men vi ønsker, at de
skal være en del af menigheden. At de også bliver en del af vores fællesskab.
Vi skal gøre det på nye måder. Kaste garnet ud på den anden side. Budskabet skal ikke ændres.
Formen skal ændres: primær ny musik, formulere os nutidigt, uformel stil, gudstjenesteteam m.v.
Et større flertal gav udtryk for at vi skal arbejde videre med planerne.
Yderligere bearbejdet forslag til kirkesal vil blive fremlagt ved menighedsmødet i januar.
2.4 Præsentation af menighedens nye smågrupper
Tilbud til alle om at deltage en eller flere af de smågrupper, der er beskrevet i kirkebladet:
Bibel og bøn v. Grete Simonsen
Planter v. Lisbeth Mølgaard
Købnerkirkens Øllaug v. Jan Kaas Henriksen
Hit the Road v. Trine Nymann
Del dit liv med andre v. Jesper Mølgaard
Opfordring til dannelse af yderligere grupper – kontakt Jan Kornholt.
Frank Jørgensen fortalte om fodboldholdet, der har fungeret i 35 år. Interesserede er velkomne.
Mødes hver mandag kl. 18-19.30 på Løjtegårdsskolen.
Alice Johansen-Stolt fortalte om Siriusgildet: Taler spejderminder, tager på ture, deltager i lejre.
3. Medlemsforhold
3.1 Omsorg – Meddelelse om afgang/ændringer og andet vedr. medlemslisten:
Medlemstallet er 76.
…
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
Seneste nyt fra Landskonference II i Vejle d. 10. november 2012
Som bilag ligger Ugebrev – uge 46 fra BiD.
Kirsten Dinesen og Bent-Ole Berntsen deltog: Det havde været en rystende at opleve, hvorledes
man taler til hinanden! Det gjaldt især diskussionerne om forslagene til udtalelse ang. vielse og
velsignelse af homoseksuelle par.
Menighedsmødet opfordrer menighedsrådet til at reagere på, at BiDs ledelse enstemmigt fremkom
med og fastholdt deres forslag til udtalelse.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt oktober 2012:
Spørgsmål ang. økonomi vedr. Jan Kornholts orlov. Gjerrilds Fond dækker udgifterne i f.m.
orloven, hvilket vil kunne ses i årsregnskabet, Missionskontoen.
Bidrag til byggeriet indgår i driftsregnskabet. Byggeriet har en særskilt konto, da terminerne
løbende skal betales uanset, om der er indtægter til byggeriet.
5.2. Budget 2013:
Dorthe Kornholt har ændringsforslag: Nedsæt vores bidrag til BiD til 24.000kr og nedsæt vores
bidrag til projekter til 12.000kr: Altså 36.000kr i alt til BiD. Det betyder en besparelse for os på
27.500kr.
Begrundelse: De har overskud og de har skåret ned på deres aktiviteter.
Afstemning om ændringsforslaget: 19 stemmer for.
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Spørgsmål om vi kan budgettere med et underskud? Har vi råd til at have et underskud i en
periode? Jan Kaas Henriksen svarede, at det har vi. Vi tror på, at det vi gør, kan blive til indtægter.
Alice Johansen-Stolt spørger til sidste års underskud. Hvordan blev kirketrappen bogført?
(Kassereren har efterfølgende svaret, at der var penge til dette, og at beløbet blev taget ud af
driftsregnskabet og bogført på vedligeholdelseskontoen, som det fremgår af årsregnskabet).
Afstemning om vedtagelse af budgettet med ændringsforslaget: 20 stemmer for.
5.3. Evt. vedr. økonomi:
Arno Jeppesen spørger til hvilke oplysninger, der er om økonomien i Købnerkirkens cafe. Der er
endnu ikke lavet beregninger, men cafeen skal hvile i sig selv.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
…
6.2. Diverse korrespondance:
Intet.
7. Eventuelt
Det er vigtigt, at det er klart for den filippinske menighed hvilke forpligtelser, de har: som eksempel
at vaske viskestykkerne, når de har holdt fest.
…
Juletradition d. 4. december i Sundholmskvarteret: Samling på Telemarksgade, hvorefter man går
til Skotlandsplads og slutter i Købnerkirken. I år sætter vi samme dag løg i beboerhaven på
Skotlandsplads – her deltager Købnerkirkens smågruppe ”Planter”.
Næste menighedsmøde:
Ordinært menighedsmøde søndag d. 27. januar 2013, kl. 12.00.
…
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