Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d 15. november 2015.

Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Sekretær: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 17
Bøn for mødet.
1. Velkomst. Med godkendelse af referat og dagsorden.
Pia Nielsen er tilflyttet fra Bethelkirken, Ålborg,og deltager i mødet som stemmeberettiget,
selvom selve ”papirarbejdet” ikke er på plads.
Referat fra mødet d. 23.08.15, samt dagens dagsorden godkendes.
2. Hvad med pengene. Indlæg fra præst og menighedsmedlemmer om at give til
kirkens arbejde.
Grete Simonsen: Biblen taler om at give til kirken, - give tiende. Grete gav sin personlige
historie om at give tiende.
Nina Vang: Talte om at leve godt med at give tiende og med at tage skridt i tro også i
forhold til bidrag/økonomi. Forpligtelseserklæringer er en måde at give bidrag, en måde
som giver større bidrag til menigheden, og stadig god økonomi til den enkelte.
Jan Kornholt: Biblens tale om at bidrage – også økonomisk - til Guds arbejde: at handle
trofast, retfærdigt - at give sig selv. Vi får alt fra Gud, og vi skal give vores liv i bred
forstand til Gud/kirken.
3. Forslag
3.1. Købnerkirkes budget 2016.
Silas Anhøj Soelberg begrunder budgettet.
Rådet foreslår, at vi nedlægger missionskontoen. (Huslejeindtægten fra BiDs leje af lokaler
går ind på missionskontoen) og opretter ny post ”Missions-projekter”. (Kunne vi finde en
anden betegnelse end ”missions-projekter”?). Det er midler, som skal være til rådighed for
nye behov og nye missionsaktiviteter i menigheden. Derudover har vi allerede
posten ”Projekter”, som indeholder eksterne projekter, som p.t. fordeles ligeligt mellem
Burundi, Nepal og lokalt social arbejde.
Cafe Julius: Husleje for cafeen skal ses i sammenhæng med tilskuddet til samme. Der har
endnu ikke været drøftelser om størrelsen på lejeindtægt fra og tilskud til Cafe Julius.
Budgettet blev vedtaget.
4. Valg
4.1. Orientering om resultatet af menighedsrådsvalget
To kandidater er opstillet: Nina Vang og Lisbeth G. Mølgaard. De er valgt.
Stor tak til Silas Anhøj Soelberg, for hans tid i menighedsrådet.
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4.2. Valg af forhandlingsleder
Jan Kaas Henriksen foreslået og valgt.
4.3. Valg af sekretær
Ingen har ønsket at stille op. På mødet tilbød Pia Nielsen sig, og blev valgt, med forbehold
for fraværsperioder p.gr.a. uddannelse. Lisbeth G. Mølgaard valgt som suppleant.
4.4. Valg af revisor
Michael Andersen genvalgt.
4.5. Valg af kasserer
Annette og Niels-Erik Lund.
4.6. Valg af bidragssekretær
Jan Kaas Henriksen genvalg.
5. Orientering
5.1. Søndag i Købnerkirken v/Gudstjenesteteamet
Gudstjenesteudvalgets tanker v. Jan Kornholt.
Gennem nogen tid har vi arbejdet med 5 forskellige gudstjenesteformer. Planer om flere
gudstjenester af typen ”Kunsten at leve” for at opnå større ensartethed i selve formen.
Stadig planen at benytte musik i nutidig stil,men det er en udfordring at skaffe musikere.
Udvalget har gjort sig tanker om at ændre gudstjenestestart til kl. 11. På mødet var stor,
spontan tilslutning til dette.
5.2. Økonomi
Annette Lund om orienterede om MobilePay, hvorigennem der fra februar til nu er indbetalt
ca. 16.000kr. Største delen af løse kollekter kommer ind via MobilePay.
Momskompensation – afregningen ift. byggeriet forventes at blive på 200.000kr
Københavns Kommune har frafaldet deres anmodning om erhvervsaffaldsafgift.
5.3. Omsorg
Husk at give Annette Lund besked om adresseændringer, nye telefonnumre etc.
Et medlem har fået ny adresse.
6. Eventuelt
Nina Vang og Jan Kornholt deltog ved Landskonferene 2 i Vejle.
BiD informerede om et tre-leddet tiltag: 10 menigheder skal i løbet af to år gennemføre et
forløb, hvor de bliver mere innovative, fem-syv teams af menighedsplantere skal
gennemgå et to-årigt udviklingsforløb og 100 unge uddannes til ledelse og ansvar i
menigheder.
Menighedsmødet tilsluttede sig, at menighedsrådet afsøger området og arbejder mod, at
vi deltager.
Korene:
Dirigent for Amager Gospelkor Nina Luna Eriksen går på barsel. Claes Wegener går ind
som vikar. Putri Dehn overtager fremover jobbet som dirigent for børne- og
ungdomskorene efter Nina Luna Eriksen. Mads Andersen fortsætter som pianist.
Opfordring til at menigheden møder op til korenes julekoncerter.
Michael Andersen rettede en stor tak til Silas Anhøj Soelberg for hans arbejde i
menighedsrådet.
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