Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 24. november 2013, kl. 12.00

Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard

Tilstede: Mellem 37 og 34 personer.
1. Indledning
a. Godkendelse af dagsorden
Indsigelse mod dagsorden: Dorte Berntsen havde tænkt at hendes forslag om såvel formiddagssom eftermiddagsgudstjeneste de søndage, der er eftermiddagsgudstjeneste, skulle have været
på som selvstændigt punkt. Forslaget vil blive drøftet under punkt 2.
Punkt 3 flyttes til efter punkt 5.
I.ø godkendt.
b. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Søndag i Købnerkirken
(Præsentation af og samtale om Købnerkirkens gudstjenester)
Oplæg ved Jan Kornholt: Visionen er, at søndage i Købnerkirken bliver et samlingssted. En dag,
hvor der bliver lige så meget liv, som i løbet af ugen. Gennemgår aktuelle gudstjenesteformer.
Menighedsrådet har, efter beslutning taget på et menighedsmøde, nedsat et team, der arbejder
med gudstjenesterne.Teamet kommer med et skriftligt oplæg i løbet af december.
Arbejdsområder i.ø.: Arbejdet mod Cafe Julius, kirkesalens fornyelse, udvikling af
gudstjenesteformer.
Efterfølgende en længere drøftelse.
M.h.t. kirken som bygning, såvel gudstjenesteformer fremkom holdninger spændende fra ønske
om at bevare kirken og dens indretning uden ændringer – til ønsker om at foretage ændringer, der
kan understøtte de aktuelle gudstjenesteformer og de aktiviteter, der foregår i og ud fra kirken. I
dette felt blev udtrykt følelser som glæde over og veneration for forfædrenes arbejde, modstand
mod forandringer, problemer med at følge med i alt det nye der sker, glæde over nye tiltag.
Flere gav udtryk for, at vi som kristne skal huske, hvad vores fokus skal være.
4. Økonomi
a. Regnskab (Se bilag)
Noter fra Annette Lund læses højt.
Menighedsbidrag – håber på gode bidrag i slutningen af året.
Udgiften til løn er mindre end budgetteret, idet Jan Kornholt har givet sit honorar for foredrag til
menighedens kasse.
Regulering af betaling til Dong har betydet 15.000kr tilbagebetalt til menigheden.
Fra 2014 føres et særskilt byggeregnskab med oversigt for hvert kvartal.
Bemærkninger: Telefonudgift – det er præstens telefon.
Regnskabet godkendes.
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b. Budget 2014 (Se Bilag)
Annette Lunds kommentarer læses op.
Projekter – tallene er trukket ud separat.
Underskud:
Bruger af ”likviditeten” – Men senest i 2015 skal ske en bedring af økonomien.
Budget for 2014 godkendt.
5. Valg af
a. Menighedsrådsmedlem samt en suppleant
Opstillede kandidater: Dorte Berntsen, Jan Kaas Henriksen og Jesper Mølgaard
Jesper Mølgaard informerede:
Valgreglerne er ikke opdaterede i forhold til de nye vedtægter.
Menighedsrådet har ønske om, at menighedsrådet øges med en suppleant, som kan indgå i
menighedsrådets arbejde.
Der er opstillet i alt 3 kandidater.
Menighedsrådet foreslog, at de aktive, fremmødte skulle afgive stemme på mødet.
På mødet fremkom ønske om, at den eksisterende procedure, altså at alle menighedsmedlemmer
kan stemme (skriftligt), følges.
Ved afstemning stemte 7 personer for at valg til menighedrådet skulle finde sted på mødet.
12 personer stemte for at sende stemmesedler til samtlige medlemmer.
Resultatet blev altså, at menighedsrådet arrangerer skriftlig afstemning blandt samtlige
medlemmer.
b. Forhandlingsleder
Jan Kaas Henriksen genvælges
c. Viceforhandlingsleder
Jesper Mølgaard genvælges
d. Kasserer
Annette Lund og Niels-Erik Lund: Genvælges
e. Revisor
Michael Andersen genvælges.
f. Sekretær for menighedsmødet
Lisbeth Grøndahl Mølgaard genvælges
g. Bidragssekretær
Lis Kongsvad genvælges
3. Forslag til valgregler fra og med 2014
(Se bilag)
Silas Anhøj Soelberg fremlægger forslaget til drøftelse i dag.
Ang. § 1 stk. 5: Et forslag til at genvalg kun kan finde sted, hvis en anden kandidat ikke kan findes.
Et andet forslag til at en person kun kan genopstilles en gang. Andre forslag om at en person kan
genvælges flere gange.
Ønske om tilføjelse til § 2: Valget indledes med en drøftelse ”minimum en måned før …”, samt at
der skal stå, at emner til opstilling skal spørges på forhånd, om de ønsker at opstille.
Ønske om ændret ordvalg i § 3, stk. 2: fra ”kan opstilles” til ”opstilles”.
Ønske om at der skal afholdes forslagsvalg.
Spørgsmål til om kandidater udelukkende skal findes blandt menighedens medlemmer.
Forslag til at opstillede kandidater præsenteres på et tidligt tidspunkt.
Ønske om, at det står i reglerne, at alle menighedens medlemmer skal kunne stemme (og ikke blot
de fremmødte).
Menighedsrådet vil herefter arbejde videre med udformning af valgregler.
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6. Orientering
a. Medlemsforhold og omsorg
Inge Lørum takker for opmærksomheden i anledning af hendes 90 års fødselsdag.
Frank Jørgensen foreslår, at vi sender breve til de mennesker, som ikke kan komme, men som
følger vores fællesskab.
Forbøn for de nævnte personer.
b. Byggeri
Information v. Jesper Mølgaard.
Byggeriet forventes at kunne gå i gang primo 2014.
Købnerkirken har fortsat en del kommunikation til diverse afdelinger i Københavns Kommune.
Social Respons er i gang med fondsansøgninger.
Gennemgang af økonomien ifm. byggeriet.
Tegninger af byggeriet, som de ser ud nu, gennemgåes.
Ang. indretning af cafeen: Jesper Mølgaard indkalder til møde om køkken.
c. Nyt nøglesystem
Information om det nye adgangssystem (vist pr. video)
7. Eventuelt
Som et PS til vores drøftelser i dag om at være kirke for folk i området fortæller Michael Andersen,
at han netop havde mødt 3 mænd (”sutter”) udenfor kirken: de havde fået en kop kaffe og var nu
oppe i kirkesalen.
Frank Jørgensen fortalte om forarbejdet til en udstilling i Cafe Julius. En udstilling af
børnetegninger, som han er i gang med at indsamle. Det viste sig, at flere i menigheden har
kunstneriske evner – og evt. udstillingspotentiale.
På forespørgsel fra Inge Lørum blev informeret om at 2 frivillige er ansat med tjenestebolig med
husleje i Købnerhus.
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