Referat af ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed
søndag d. 18. maj 2014
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen.
Referent: Lisbeth G. Mølgaard.
Tilstede: 29

1.
Indledning
Jan Kornholt indledte sv.t. dagsorden punkt 2. Fortalte om, hvad der sker i vores menighedsliv.
a. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
b. Godkendelse af referat fra menighedsmøde d. 9. februar 2014.
Godkendt.
2.
Fra præstens dagbog.
Se punkt 1.
3.
Forslag
a. Vedrørende vielser og velsignelse af ægtepar.
Forslaget fremgår af dagsordenen. Fremlæggelse ved Jan Kornholt: Bibelsk baggrund, historisk
baggrund og opridsning af drøftelsesforløbet.
Afstemning viste: For forslaget: 22 stemmer. Imod forslaget: 5 stemmer. Blank: 1 stemme.
Forslaget er vedtaget.
4.
Valg
a. Stemmeberettigede til Baptistkirken i Danmarks Landskonference.
Menighedsrådet forslår følgende, som blev valgt:
Bent-Ole Berntsen, Michael Andersen, Lisbeth G. Mølgaard.
5.
Orienteringer
a. Status vedrørende byggeriet.
Gennemgang af forløbet indtil nu ved Jesper Mølgaard.
Tidsplanen følges.
b. Projektarbejde om Cafe Julius.
Fremlæggelse ved Silas Anhøj Soelberg.
Forening kaldet ”Cafe Julius” tænkes dannet.
Kimmie Philipsen og Dorthe Kornholdt leder projektet. Desuden deltager Helle Martinsen, Lena Aars,
Neel Theilgaard, Julie Holme Kristensen, Jesper Mølgaard og Silas Anhøj Soelberg.
Kimmie Philipsen informerede om arbejdsgrupperne og de tanker, som udvalget har gjort sig indtil nu.
c. Baptistkirken i Danmarks 175 års jubilæum d. 27. oktober 2014.
Orientering ved Jan Kornholt.
D. 27. oktober er også dagen for Købnerkirkens 75 års jubilæum.
Planen er på denne dag at arrangere en ”Hverdagsfest” for menigheden og kvarteret omkring med
håbet om, at alle i Købnerkirkens fællesskab, hvilket er ca. 250 mennesker, vil deltage.

d. Økonomisk status.
Oversigt fremgår af dagsordenen.
Niels-Erik Lund, kasserer, beder os huske på at være med til at betale de 750.000kr, der går til den
årlige drift.
På ”Under Construction” mødet d. 22.06.14 er emnet ”Om at være en del af Købnerkirkens
fællesskab”, hvor vi også skal huske den økonomiske del.
e. Medlemsforhold.
Kirsti Andersen har fået ny e-mail adresse.
Medlemstallet er status quo: 82.
6.
Eventuelt
På sommerstævnet i Lindenborg samarbejder Købnerkirken med Holbæk Baptistkirke om at drive en
cafe.
Der arrangeres en heldagstur fra Købnerkirken til sommerstævnet onsdag d. 23. juli. Det er dagen,
hvor Baptistkirken i Danmark fejrer 175 års jubilæum.
Opfordring til at være med til rengøring d. 19. maj 2014, så kirken er pæn til koncert d. 20. maj med
Amager Gospelkor.

