Referat af ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 24. august 2014
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard.
Tilstede: 22
Bøn for mødet.
1. Indledning
a. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
b. Godkendelse af referat.
Udsættes til næste møde.
2.Samtale om menighedens aktuelle situation og ledelsesbehov.
a. Orientering om menighedsrådsvalget
Ved Silas Anhøj Soelberg.
Maj-Britt Rasmussen og Jesper Mølgaard modtager forslag kandidater til menighedsrådet. Fristen
er d. 26. oktober. Forslagsstillerne skal have modtaget tilsagn fra kandidaterne.
Kandidaterne og stillerne skal være medlemmer af menigheden.
I år er der valg til alle 4 pladser i menighedsrådet: 2 personer skal vælges for 2 år, og 2 personer
skal vælges for 1 år. Der skal ikke vælges suppleanter.
Hvert menighedsmedlem kan foreslå op til 4 kandidater.
b. Samtale om menighedens fremtid.
Oplæg v. Jan Kornholt – med tre hovedpunkter:
Forandring: Købnerkirken er i gang med en forandring. En fornyelse for at være en attraktiv kirke
for mennesker. Spørgsmål, der arbejdes med er: hvad vil det sige at være medlem og medarbejder
i denne kirke?
Cafe: Hvad kommer Cafe Julius til at betyde for Købnerkirkens mission? Hvorledes kan cafeen
understøtte arbejdet, der allerede foregår i kirken? Hvorledes kan cafeen yderligere bruges som
mission? Hvad kommer cafeen til at betyde for dig personligt?
Økonomi: Nu skal vi til at være endnu mere bevidste om at have balance i vores økonomi. Vi skal
tale sammen om, hvordan vi også kan bidrage økonomisk.
Herefter talte vi om menighedens fremtid:
- I cafeen skal vi være tilstede – være der for mennesker.
- Vi skal til at have balance i økonomien. Menighedsbidragene stiger, løse kollekter stiger,
deltagere i gudstjenesterne stiger – og denne udvikling skal vi arbejde videre på.
- Glæder sig til en aktiv søndag, hvor man kan opholde sig i kirken.
- Ser frem til at kunne være sammen med børnene med i afslappede omgivelser i cafeen.
- Cafeen skal bidrage til god økonomi.
- Ønsker netværksadgang i cafeen.
- Cafeen skal være et sted, hvor man kan dele liv.
- Ud fra cafeen kunne vi arbejde med bibeltimer/-undervisning på en ny måde.
I cafeen vil der også være behov for anskaffelser, der ikke er budgetteret med. Derfor får vi snart
en ønskeseddel.
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c. Orientering om planer for ny ledelsesstruktur
Ved Silas Anhøj Soelberg.
Menighedrådet arbejder med forslag om oprettelse af en stab, som skal tage sig nogle af de
opgaver, der p.t. ligger i menighedsrådet. Dette for at inddrage flere af menighedens
ressourcepersoner; - mennesker, der har evner indenfor forskellige områder – også
ledelsesmæssigt.
Planen er, at menighedsrådet skal udpege en leder af staben og medlemmer til staben.
Menighedsrådet skal uddelegere opgaver og lade staben tage ansvar og handling. Der blev stillet
spørgsmål til i hvilket omfang, det også kommer til at gælde økonomien. Menighedsrådet vil
arbejde videre med dette og med organiseringen i.ø. - bl.a. hvor i strukturen ledelsen af Købnerhus
skal ligge.
Der synes at være behov for et samlet overblik over menighedens struktur – en slags
organisationsdiagram.
Et medlem fremhævede, at det er vigtigt for kontinuitetens skyld, at det nye menighedsråd kommer
til at bestå af nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer. Rådet skal bestå af modige
mennesker, der skal kunne og skal turde træffe beslutninger. Ligeledes vigtigt, at der er
koordinering mellem menighedsrådet og staben.
Ved ”Under Construction” i september – skal vi tale videre om menighedens struktur.
3. Forslag
a. Forslag vedr. afskaffelse af minimumsbetaling.
Forslaget er beskrevet på dagsordenen.
I stedet for minimumsbidrag på 2.400kr pr år foreslår menighedsrådet indførelse af norm for bidrag
på minimum 2% af medlemmets indkomst. Forslaget beskriver bidragets størrelse som en norm og
bidragene må meget gerne være højere, f.eks. de ”gammeltestamentlige” 10%. Ændringen ønskes
for at ligestille kravene til medlemmer med lave og høje indtægter.
Forslaget vedtages enstemmigt.
b. Forslag vedr. afskaffelse af begrebet passivt medlemskab.
Forslaget er beskrevet på dagsordenen.
Forslaget begrundes med at enten ønsker man at være en del af menigheden eller også ønsker
man det ikke.
Støtte til forslaget med ønske om, at det er præsten, der skal tage kontakt til de passive
medlemmer.
Forslaget vedtages enstemmigt.
4. Orienteringer
a. Byggeri.
Orientering ved Jesper.
Byggeriet er i fuld gang og skal være fuldført senest d. 27. oktober. Se også beskrivelse i
kirkebladet.
Fremviste et cafebord (ud af i alt 10 stk.), der er lavet af træ fra kirkebænke.
Indtægt på 6000kr fra cafeen på sommerstævnet går til byggeriet.
b. Økonomi.
Oversigt ses på dagsordenen.
Af regnskabet fremgår ekstra stor udgift, idet BiDs sekretariat har sendt akkumuleret regning for 3
år på fotokopiering m.v.
Byggeregnskab kommer i næste menighedsforsendelse.
c. Omsorg.
Menigheden har fået 3 nye medlemmer: Andreas, Maria og Christina.
Hanne S. har fået ny e-mail adresse.
Jytte Wamberg er afgået ved døden.
Uddybning af oplysningerne ligger som bilag.

5. Eventuelt
Helle M. gør ofte rent og bør have nøgle til kirken.
Mandag d. 27. oktober skal vi fejre og feste, idet Baptistkirken i Danmark har 175 års jubilæum,
vores kirkebygning bliver 75 år, og vi skal indvie cafeen.
Tanken er at holde et ”missionsarrangement”, der skal vise, hvem vi er, og hvad vi gør.
Aftenen tænkes opdelt i mindre programpunkter, der afvikles aftenen igennem.
Afsæt dagen til forberedelse, fejring og oprydning. Der kommer arbejdslister.

