Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 27. januar 2013, kl. 12.00

Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 22

Jan Kaas Henriksen indledte mødet med bøn.
0. Fra præstens dagbog
Jan Kornholt fortalte om nogle af de arbejdsområder, han har beskæftiget sig med i den senere tid.
Velkomst til dette menighedsmøde, som er det først åbne menighedsmøde.
1. Dagsorden og Protokol
1.1 Dagsorden – Evt. tilføjelser:
Intet.
1.2 Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1 Orientering vedr. menighedsrådets konstituering:
Formand: Jesper Mølgaard. Ordstyrer: Silas Anhøj Soelberg.
Derudover består rådet af Kirsten Dreijr Dinesen og Maj-Britt Rasmussen, samt Jan Kornholt som
præst. Referent er Annette Lund.
2.2 Status vedr. byggeri:
Gennemgang v. Jesper Mølgaard.
Ombygningen af Skotlandsplads er snart gennemført og åbner til marts.
Købnerkirkens byggeansøgning ligger i kommunen: Vi kommunikerer især med dem om
adgangsforhold også for mennesker med nedsat gangfunktion.
En gruppe arbejder med udformningen af caféen. Derudover arbejdes med udgang fra
kælderniveau.
Ansøgning om økonomisk tilskud via fonde: Den første ansøgning er nu afleveret til ”Byggeriets
ildsjæle”.
Når byggetilladelsen er kommet søger vi videre hos andre fonde.
Købnerkirkens cafe-projekt er inviteret til ”Speeddating” af Frivilligcenter Amager og Københavns
Kommune: Repræsentanter fra menigheden skal (sammen med mange andre, der har projekter)
møde virksomheder, der har noget at tilbyde.
Vand i krypten: Rene Hansen har taget kontakt til kommunen. Har talt med en repræsentant, der er
interesseret i at se, hvad der sker i grunden under kirken.
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2.3 Oplæg til fornyelse af kirkesal – ligger som bilag:
Arbejdsgruppen består af Jan Kaas Henriksen, Jan Kornholt og Jesper Mølgaard.
Ved foregående menighedsmøde blev tankerne om fornyelse begrundet.
Hovedpunkterne i den fysiske fornyelse er: Platformen gøres åben og bænkene erstattes med
stole til brug i kirkesalen.
Menighedsmødet støtter forslaget.
Kommentarer:
Glæde over at forslaget tager højde for, at nogle af symbolerne i rummet f.eks. prædikestol
bevares.
Gulvtæpperne trænger til udskiftning. Kunne man inddrage dem?
Bænkene er tunge – for tunge til at flytte ned i krypten? Kan vi sætte to op på balkonen og
afhænde resten? Eller skal vi omdanne dem til båse i cafeen.
2.4 Pølsevogn på Sommerstævnet i Lindenborg:
Vi skal hver især overveje, om vi som menighed skal stå for pølsevogn/cafe i år.
Niels-Erik Lund og Jesper Mølgaard er ved at undersøge, hvilket forhold der er for at afvikle en
cafe under sommerstævnet i uge 30.
3. Medlemsforhold
...
Medlemstal: 74.
…
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
Information v. Lisbeth G. Mølgaard:
Læringspapir, en slags evaluering af Kirke4Byen, ligger på BiDs hjemmeside. Kopier til
interesserede.
”Projekter 2013” – en oversigt over missionsprojekterne (9 fællesprojekter og 5
menighedsprojekter) kan ses på BiDs hjemmeside. Kopier til interesserede.
I 2014 kan Baptisternes og frikirkernes 175 års jubilæum fejres. Arbejdsgruppe er nedsat.
Referat fra Landskonference 2, der blev afholdt i Vejle d. 10.11.12, ligger på BiDs hjemmeside.
Kontakt Lisbeth G. Mølgaard, hvis du ønsker en kopi af referatet.
4.1 Beslutning om projektstøtte 2013 – Menighedrådet anbefaler, at menigheden støtter
projekter i Nepal samt Børn i Burundi med 6.000kr til hver:
Nepal, New Kingdom: Jan Kornholt begrundede sin anbefaling og fortalte om sit personlige
engagement. Folder informerer om projektet og hovedemnerne ”Vand”, ”Enker” og ”Kirker”.
Børn i Burundi og Rwanda er et af BiDs fællesprojekter, som menigheden også har støttet de
foregående år.
Menighedsmødet støtter anbefalingen.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt december 2012:
Gennemgang ved Annette Lund.
5.2. Diverse ved årsregnskaber:
Gennemgang ved Annette Lund.
Regnskaberne godkendtes af menighedsmødet.
5.3. Evt. vedr. økonomi:
Intet.
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6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
…
6.2. Diverse korrespondance:
Intet.
7. Eventuelt
Billedet bag korset skal tilbage til kunstneren
Gerda Tham overdrager kontakten til orgelbyggeren til Ingeborg Hansen
Husk at deltage i de to kommende gudstjenester: Gospelgudstjeneste og Fastelavnsgudstjeneste.
Det er vigtigt at deltage og knytte kontakter til de mange der plejer at komme i til disse anledninger.
Årlig affaldsdag d. 21.04.13: Hvorledes forholder vi os til den dag – også ift. Gudstjenesten?
Jan Kornholt: 8 aftaler i andre menigheder. Skal fortælle om sine studierejser.

Næste menighedsmøde: Søndag d. 26. maj 2013, kl. 12.00.
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