Købnerkirken – En fri kirke for alle

Referat
Menighedsmøde i Købnerkirken d. 26. maj 2013
Indledning med bøn ved Jesper Mølgaard
Mødeleder: Silas Anhøj Soelberg.
Referent: Lisbeth Grøndahl Mølgaard
Tilstede: 20.

Dagsorden for mødet
1. Godkendelse af mødets dagsorden og referatet fra sidste møde
2. Indledning ved Jan Kornholt
3. Samtale om en ny vision for Købnerhus
4. Orientering vedrørende fornyelse af kirkesalen
5. Orientering og beslutning vedrørende byggeri i kirken
6. Orientering om Sommerfest på Skotlands Plads.
7. Orientering om Sommerstævnet 2013 i Lindenborg
8. Eventuelt

Bemærkninger til dagordenen udsendt sammen med denne
Vedr. punkt 5: Menighedsrådet vil søge menighedsmødets opbakning til at udvide det igangværende
byggeprojekt med en elevator, som skal gøre kirken lettilgængelig for handicappede og som er essentielt
for at kunne få den nødvendige byggetilladelse fra Københavns Kommune. Elevatoren er budgetteret til at
koste 1 million kroner, og menighedsrådet forslår, at den finansieres via kirkens statusmidler.
Bemærk i øvrigt at dagsordnen ikke indeholder et generelt punkt vedrørende økonomisk status. Dette sker i
forlængelse af de nye vedtægter for menigheden, som sætter nye rammer for menighedsmødet. Fremover
vil økonomi indgå i menighedsmødet to gange årligt. En gang om efteråret vedrørende det kommende års
budget. En anden gang om foråret vedrørende regnskabet for det foregående år.

Referat
Ad 1. Godkendelse af mødets dagsorden og referatet fra sidste møde.
Afbud fra forhandlingsleder. Silas A. Soelberg leder mødet i stedet, idet viceforhandlingslederen har mange
oplæg på mødet.
Medlemsforhold og regnskab er ikke på dagsordenen. Vi beder menighedsrådet se på, hvorledes vi kan
have kendskab til økonomi og medlemsforhold, når vi træffer beslutninger. Således at vi ved, hvilke
ressourcer vi har at bygge på. Desuden vigtigt, at vi husker hinanden – har omsorg for hinanden.
Tilføjelse til punkt 7: der skal udpeges delegerede.
Referat fra menighedsmøderne ligger på hjemmesiden og på tryk før menighedsmøderne.
Ad 2. Indledning ved Jan Kornholt
Jan Kornholt fortæller, hvorledes han ser den positive udvikling i menighedens arbejde.
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Ad 3. Samtale om en ny vision for Købnerhus
Gennemgang v. Jesper Mølgaard. Ligger som bilag.
Visionen er, at Købnerhus skal tiltrække mennesker, der kan bidrage positivt til menighedens arbejde.
Kommentarer:
Købnerhus skal gerne kunne rumme 3 ting: frivillige medarbejdere, økonomisk støtte, det sociale
omsorgsprojekt. Men hvorledes skal de tre ting vægtes?
Hvad sker, hvis mennesker ikke længere yder det frivillige arbejde?
Skal visionen dække alle lejemålene?
Med den nye vision følger et stort ansvar for ledelsen af Købnerhus.
Menigheden støtter, at denne vision for Købnerhus danner udgangspunkt for det fremtidige arbejde med
ejendommen.
Afstemning viser et flertal for, ingen stemmer imod, 3 undlader at stemme.
Ad 4. Orientering vedrørende fornyelse af kirkesalen
Første del er fuldført. Udgifter i alt: 88.671,95.
Eksempel på, at kirkebænkene kan laves om til cafemøbler, blev vist.
Forslag om, at vi undersøger, hvad det koster at udskifte resten af tæpperne. Jesper Mølgaard vil
undersøge dette, men gør opmærksom på, at vi skal huske at tage højde for, hvorledes vi vil bruge salen.
Der arbejdes videre med et samlet forslag til langsigtede forbedringer - herunder teknik, akustik og
udsmykning.
Ad 5. Orientering og beslutning vedrørende byggeri i kirken
Sagsbehandlingen i Københavns Kommune har været yderst besværlig og langsommelig.
Forudsætningen for at få en byggetilladelse til cafe-byggeri er kravet fra Københavns Kommune, at
Købnerkirken etablerer en elevator.
Menighedsmødet støtter, at menigheden bruger 1.000.000kr på udgifter til elevatorløsning med nyt
indgangsparti til krypt og omlægning af rampe i fortov, samt at pengene tages fra menighedens
statusmidler, dvs. fra menighedens formue.
Afstemning viser et flertal for. En stemme imod.
Der blev stillet spørgsmål til, om det er nødvendigt med elevator til 1. sal (balkon).
På arealet udenfor indgangen til krypten vil Købnehavns kommune placere ”plante-møbler”. Købnerkirken
har indgået partnerskab med kommunen, hvor kommunen stiller 100.000kr til rådighed til ”plante-møbler”
og Købnerkirken står for pasning af disse.
Ad 6. Orientering om Sommerfest på Skotlands Plads.
Festen afholdes d. 15. juni, kl. 12-17. Der er stort program. Opfordring til at menigheden deltager.
Amager Gospelkor synger og er også ved at øve sammen med ”rappere” fra pladsen. Petanque spilles på
pladsens grusbane.
Forslag til andre aktiviteter fra Købnerkirken: Skal vi have dagens ”Cafe Julius”? Åben Købnerkirke med
rundvisning, fløjtespilleren Louise og udstilling af fotografier fra ombygning af pladsen? Opfordring til at 2
personer melder sig til at stå hhv. for Cafe Julius og Åben Købnerkirke.
Tiltagene støttes – der er stadig behov for aktive personer fra menigheden.
Ad 7. Orientering om Sommerstævnet 2013 i Lindenborg.
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Opfordring til at deltage i det fælles sommerstævne for Missionsforbundet og Baptisterne.
Købnerkirken har takket nej til opfordringen om at have cafe på stævnet i år.
Købnerkirken sender tre repræsentanter til Landskonferencen d. 25. juli: Bent-Ole Berntsen, Jesper
Mølgaard, Lisbeth Grøndahl Mølgaard.
Ad 8. Eventuelt
Vi skal passe godt på og værne om det nye i kirken og hjælpe hinanden med at gøre rent. Vi har alle et
ansvar for løbende at hjælpe til.
Kirkekaffe: Vi skal gerne være flere, der laver kaffe. Opfordring til at skrive sig på kirkekaffelisten.
Ønske om at vi holder menighedsmøderne, mens vi sidder rundt om borde.
Der er indkøbt nye børnebøger, som lægges i kirken.
Arbejdsuge i Købnerkirken (d. 26.-30. august): - kom og giv en hånd med.
Søndag d. 16. juni fortæller Jan Kornholt om udbyttet af sine studiebesøg. Se i kirkebladet.

Mødet afsluttes med bøn v. Silas A. Soelberg.
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