Referat af ordinært menighedsmøde i Købnerkirken
d. 9. februar 2014, kl. 12.15

Forhandlingleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth Grøndahl Mølgaard
Tilstede: 25.

Indledning med bøn
1. Indledning
1.1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
1.2. Godkendelse af referat fra d. 24.11.13:
Godkendt
1.3. Menighedsrådets konstituering:
Formand: Silas Anhøj Soelberg
Sekretær: Jan Kornholt
Kirsten Dreijr Dinesen har trukket sig fra menighedsrådet, idet hun ønsker at koncentrere sig om at
deltage i menighedens øvrige arbejde. Vi takker Kirsten for hendes indsats gennem årene.
Silas Anhøj Soelberg orienterede om at, efter Kirstens udtrædelse af menighedsrådet indtræder
suppleant Jan Kaas Henriksen som medlem af menighedsrådet. Dorte Berntsen gav derefter udtryk
for, at hun følte sig skuffet og tilsidesat ved ikke at blive indbudt til at deltage i menighedsrådets
arbejde. Dorte Berntsen var også opstillet til menighedsrådsvalget i efteråret, men blev ikke valgt til
hverken medlem eller suppleant. Forhandlingsleder Jan Kaas opfordrede efter Dorte Berntsens
indlæg til at udtalelser på menighedsmøde blev fremført i en ordentlig tone. Dorthe Kornholt gav
udtryk for at hun var kommet til menighedsmødet med positive forventninger med at hendes humør nu
var ødelagt på grund af Dorte Berntsens beklagelse. Silas Anhøj Soelberg orienterede om de
særregler som menigheden havde accepteret at følge ved efterårets valg. Efter disse regler blev der
alene valgt én suppleant som ekstraordinært skulle deltage i menighedsrådets arbejde i 2014. Dorte
er således ikke valgt til at være suppleant og skal derfor ikke indbydes til at deltage i menighedsrådets
arbejde. Jan Kornholt opfordrede Dorte til at tale med menighedsrådet om hendes følelse af at blive
forbigået i stedet for at beklage sig offentligt og dermed ødelægge den gode stemning på
menighedsmødet. Afslutningsvis indbød Silas Anhøj Soelberg til at Dorte talte med ham efter mødet.
2. Tema
2.1. Den gode historie 2013
Jan Kornholt delte gode oplevelser fra Købnerkirkens fællesskab i 2013 med hinanden i ord og billeder.
3. Beslutninger
3.1. Regler for valg til menighedsrådet (vedlagt)
Silas Anhøj Soelberg gennemgik reglerne.
Opklarende spørgsmål og drøftelse af holdninger.
Reglerne for valg til menighedsrådet blev vedtaget med 21 stemmer for, 2 stemmer imod.
3.2. Godkendelse af regnskabet for 2013 (vedlagt)
Fremlæggelse v. Annette Lund og Niels Erik Lund.
Besvarelse af uddybende spørgsmål.

Regnskabet godkendt.
3.3. Fordeling af projektmidler 2014
Menighedsrådet foreslår, at vi støtter projektet “Forældreløse børn I Burundi og Rwanda” med 6.000kr
og projekter i Nepal med 6.000kr
Vedtages.
4. Orienteringer
4.1. Medlemsforhold og omsorg
Som svar på forespørgsel: Passive medlemmer får tilsendt dåbskort, og de passive medlemmer, der
ønsker det, får tilsendt menighedsbladet.
4.2. De aktuelle planer for byggeriet
Orientering ved Jesper Mølgaard.
Forbøn for byggeriet.
Status fra byggeudvalget:
Vi afventer alternative tilbud fra entreprenører og håndværkere
Vi forhandler priser med entreprenørerne og håndværkerne
Vi afklarer tekniske detaljer med arkitekt og rådgiver
Vi forsøger at holde budgettet ellers forelægger vi det for menigheden
Vi vil fortsætte fondsansøgning efter byggekontakterne er indgået
4.3. Plan for fremtidige menighedsmøder og “Under Construction”
”Under Construction” 09.03.14: ”Gospel i Købnerkirken”
”Under Construction” 13.04.14: ”Vielse af homoseksuelle”
Menighedsmøde 18.05.14
”Under Construction” 22.06.14: ”Medlemsskab/ny introfolder”
Menighedsmøde 24.08.14: Bl.a. med samtale om menighedens fremtid.
”Under Construction” 21.09.14. Kom gerne med forslag til emne.
”Under Construction” 19.10.14. Kom gerne med forslag til emne.
Menighedsmøde 23.11.14: Bl.a. vedtagelse af budget 2015.
5. Eventuelt
Rengøring – kan vi gøre det bedre?
Gospelgudstjenesten d. 6. april er kl. 17.00! (ændret fra kl. 19)
I år har vi flere Påske-arrangementer:
Skærtorsdag med nadver, fællesspisning og film. Langfredag er der meditativ gudstjeneste. Påskedag
fejrer vi med nadvergudstjeneste.
D. 27.10.14 fejrer vi Baptistkirkens 175 års jubilæum og Købnerkirkens 75 års jubilæum ved
arrangement i lokalområdet.
Gudstjenesteteam og -stab er kommet rigtig godt i gang, hvilket er meget glædeligt. Der er ca. 24
medarbejdere i gudstjenestestaben.
Menighedsrådet arbejder med organisering af den kommende cafe, rengøring m.v.

