Referat    

Ordinæ rt  m enighedsm øde  i  Købnerkirkens  Baptistm enighed,  søndag  d.  22.  februar  2015   

  
Forhandlingsleder:  Jan  Kaas  Henriksen    
Referent:  Lisbeth  G.  Mølgaard.  
  
Tilstede:  26.  
  

1.  Indledning  

1.1.Godkendelse  af  dagsorden    
Godkendt.  
  
1.2.  Godkendelse  af  referat  fra  menighedsmødet  d.  23.  november  2014  
Godkendt.  
  

1.3.  Orientering  om  menighedsrådets  konstituering  
Menighedsrådsformand:  Silas  Anhøj  Soelberg    
Sekretær:  Jan  Kornholt.  

  

2.  Den  gode  historie  fra  2014  

Følgende  er  blevet  bedt  om  at  fortælle  om  den  gode  historie  fra  2014.  
  
Inge  Lørum:  Har  været  igennem  en  udvikling,  fra  at  hun  tog  afstand  fra  tanken  om  at  etablere  en  
cafe,  til  i  dag,  hvor  hun  anerkender  den  værdi,  Cafe  Julius  har  for  mennesker  og  livet  i  
Købnerkirken.  
  
Henrik  Spendrup:  At  synge  i  Amager  Gospelkor,  at  komme  i  Købnerkirken,  at  deltage  i  
gudstjenester,  at  føre  samtaler  med  kirkens  præst  har  hjulpet  ham  gennem  livskriser.    
  
Dorthe  Kornholt:  Har  været  en  del  af  Købnerkirkens  fællesskab  i  7  år.  Kan  se  at  forgængerne  
tænkte  stort  og  handlede  på  det.  Drivkraften  i  Købnerkirken  er  stadig  ønsket  om  at  udbrede  
kendskabet  til  Guds  kærlighed,  og  vi  tænker  fortsat  stort  –  og  handler.  Det  sker  bl.a.  gennem  Cafe  
Julius.  
  
Desuden  udtrykte  Grete  Simonsen  sin  glæde  over  de  forskellige  gudstjensteformer,  der  favner  
mennesker.  Er  personligt  rigtig  glad  for  Basecampgudstjenester.  
  
Jan  Kornholt  fortalte  om  en  oplevelse  fra  børne-‐  og  ungdomskorene:  Nogle  børn  legede  fangeleg  
og  viste,  hvorledes  man  også  bogstaveligt  kan  have  ”helle”  ved  korset.  De  havde  forstået  det  
centrale  ved  budskabet:  frihed  og  fred.  
  

  

3.  Beslutninger  
3.1.  Godkendelse  af  samarbejdsaftale  med  Foreningen  Julius.    

Se  bilag  Gennemgang  ved  Silas  Anhøj  Soelberg.  
Aftalen  blev  enstemmigt  godkendt.  
3.2.  Godkendelse  af  Årsregnskab  2014.    
Se  bilag  
Orientering  v.  Annette  Lund.  Årsregnskabet  fremgår  af  ”Årsberetningen  2014”.  Driftsregnskabet  
viser  et  mindre  underskud  i  2014.  Regnskabet  blev  godkendt.  
Ligeledes  blev  ”Særlige  konti”  og  ”Byggeregnskabet”  gennemgået  og  taget  til  efterretning.  
3.3.  Fordeling  af  projektmidler  2015  
Menighedsrådet  foreslår,  at  de  12.000kr  i  Købnerkirkens  budget  fordeles  i  tre  portioner:  
Lokale  projekter,  Forældreløse  børn  i  Burundi  og  Rwanda  og  Nepal.  
Fremlæggelse  ved  Nina  Vang.  Rådet  foreslår  en  ligelig  fordeling  mellem  de  3  ovennævnte  
projekter.  
”Barnets  Blå  Hus”,  som  vi  samlede  penge  ind  til  ved  gudstjenesten  i  dag,  er  et  af  de  lokale  
projekter.  
Forslaget  til  fordeling  af  projektmidler  blev  godkendt.  
  

4.  Orienteringer  

4.1.  Medlemsforhold  og  omsorg  

Oversigt  ligger  som  bilag.  
Et  medlem  er  udtrådt  til  Folkekirken.  Et  medlem  er  overflyttet  til  Holbæk  menighed.  Et  passivt  
medlem  er  afgået  ved  døden.  Medlemstal  d.d.:  82.  
Aktuelle  adresser  og  telefonnumre  fremgår  af  Årsberetningen  2014.  
Frank  Jørgensen  bringer  hilsner  fra  3  medlemmer,  der  har  svært  ved  at  komme  til  kirken.  
4.2.  Byggeriets  færdiggørelse  
Orientering  ved  Jesper  Mølgaard.  
Lokalerne  er  taget  i  brug.  Der  er  forsat  flere  ting,  der  skal  gøres  færdig.  Noget  kommer  
håndværkerne  for  at  fuldføre.  Andet  skal  vi  selv  arbejde  videre  med.  
Staben  arbejder  med  den  løbende  drift.  Staben  har  opgaver,  de  gerne  vil  uddelegere.  Opgaverne  
kan  udføres,  når  det  passer  den  enkelte  og  lokalerne  er  ledige.  Eller  man  kan  møde  op  mandage  
og  få  tildelt  en  opgave.  

4.3.  Foreningen  Julius  

Orientering  ved  Jan  Kornholt.  
Jan  er  medlem  af  bestyrelsen  for  Foreningen  Julius.  Hovedarbejdet  har  været  at  få  etableret  Cafe  
Julius.  
Daglige  ledelse  af  Cafe  Julius  er  Lena  Aars,  Dorthe  Kornholt,  Jesper  Mølgaard,  Helle  Martinsen  og  
Kimmie  Philipsen.  
Foreningen  Julius  holder  generalforsamling  d.  1.03.15.  Foreningen  har  p.t.  17  medlemmer.  Målet  
er  40  medlemmer.  
  

5.  Eventuelt  
Niels-‐Erik  Lund  takker  for,  at  Jan  Kornholt  ved  gudstjenesterne  gør  opmærksom  på,  at  vi  er  en  
frikirke  og  ikke  har  andre  indtægter  end  det,  vi  selv  bidrager  med.  I  forhold  til  budgettet  betyder  

det,  at  hvert  aktivt  medlem  i  gennemsnit  skal  betale  900  kr  pr.  måned,  for  at  regnskabet  
balancerer.  
  
Jesper  Mølgaard  rettede  en  tak  til  Jan  Kornholt  for  de  dejlige  prædikener  og  gudstjenester.  
  
Jan  Kornholt  gjorde  opmærksom  på  følgende  datoer:  
•  D.  3.  og  4.  april  spilles  Jesus  Christ  Superstar  i  Købnerkirken.  
•  Fangekoret  synger  i  Købnerkirken  d.  14.  juni.  
•  Emnet  for  Basecamp-‐gudstjenesten  d.  8.  marts  er  ”Om  at  give”.  
  
Jan  Kornholt  rettede  en  tak  til  Annette  Lund  for  hendes  arbejde  med  Årsberetning  2014  Håndbog  
2015  –  et  stort  arbejde,  som  har  krævet  megen  energi.  

