Referat af menighedsmøde i Købnerkirken
10. september 2017 kl. 13.00
Ordstyrer: Jan Kaas
Referent: Pia Nielsen
Antal deltagere: 28
B = beslutning, D = drøftelse, O = orientering
Emne
1.
B

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

B

b) Godkendelse af referat fra menighedsmøde d. 5. februar 2017
Bilag 1b: Referat fra menighedsmøde d. 5. februar
Referatet fra menighedsmødet d. 5. februar 2017 blev godkendt uden bemærkninger. Jan
Kaas gjorde opmærksom på, at menighedsmødet ikke formelt har godkendt referatet af
menighedsmødet d. 20. november 2016. Også dette referat blev godkendt uden
bemærkninger.

2.

B

Forbedring af akustik i kirkesalen
Menighedsrådet foreslår, at Købnerkirken indkøber en bagtæppeløsning med henblik på
at forbedre akustikken i kirkesalen. Det forventes, at udgifterne bliver ca. 21.000 kr.
Andreas Højmark Andersen fremlagde menighedsrådets forslag om indkøb af fleksibel
løsning til forbedring af akustikken i kirkesalen.
Forslaget blev vedtaget i enighed.

3.

B

Hilsner ved mærkedage
Menighedsrådet foreslår, at Købnerkirken bringer en hilsen ved medlemmers/øvrige
aktives fødselsdage hvert femte år, fra vedkommende fylder 70 år. Dertil bringes hilsner
ved barnevelsignelse og bryllup samt ved guldbryllup og hvert femte år fra 60 års
bryllupsdag.
Lisbeth Mølgaard fremlagde menighedsrådets forslag.
Annette Lund bemærkede, at den foreslåede løsning kræver, at bryllupsdage tilføjes til
menighedens kartotek. Menighedsrådet og Annette Lund finder en løsning.
Forslaget blev vedtaget i enighed.

4.

O

Intro til menighedsrådsvalg
Andreas Højmark Andersen indledte på menighedsrådets vegne – i overenstemmelse med
menighedens valgregler – en drøftelse af menighedens aktuelle udfordringer og behov.

5.

D

Medlemsforhold og tjenester
a) Medlemsforhold og omsorg
Andreas Højmark Andersen orienterede om, at Købnerkirken har fået ti nye medlemmer
siden 1. januar 2017. Dertil orienteredes om dødsfald og udmeldelser.

Andreas Højmark Andersen gjorde på menighedsrådets vegne opmærksom på, at der er
to menighedsmedlemmer, som menigheden ikke kan komme i kontakt med.
Menighedsrådet foreslår at de slettes af medlemslisten, hvis ingen har kontakt til de to.
Berit Grøndahl forsøger at kontakte et familiemedlem til Asger Nielsen.
Menighedsrådet kontakter folkeregisteret ift. Svend Pedersen.
b) Ny kasserer
Andreas Højmark Andersen informerede om, at menigheden skal finde en ny kasserer, da
Annette Lund, efter mange års tjeneste, ikke ønsker at fortsætte.
Hvis ikke der findes en kasserer, har menighedsrådet undersøgt muligheden for at betale
for en kasserer. Det er vurderingen, at dette vil koste ca. 25.000 kr. årligt.
c) Øvrige tjenester
Andreas Højmark Andersen informerede om øvrige tjenester, hvor der er behov for flere
ressourcer. Det drejer sig blandt andet om arkivtjenesten. Der er også rig mulighed for
at blive frivillig i Foreningen Julius, både i forhold til ledelse og til den daglige drift.
Pia Nielsen supplerede med informationer om sprogcaféen. Her er der særligt behov for
ledelse og ressourcer til at skabe kontakt til de mennesker, vi gerne vil hjælpe.
6.

O

Ny organisering af gudstjenester mv.
Nina Vang informerede om arbejdet med Købnerkirkens gudstjenester, og hvordan
gudstjenesterne praktisk vil blive organiseret i fremtiden.
Nina Vang informerede endvidere om, at der etableres en velkomsttjeneste i
Købnerkirken i løbet af efteråret 2017.

7.

O

Udskiftning og/eller reparation af vinduer i Købnerhus
Andreas Højmark Andersen informerede om behovet for udskiftning/reparation af
vinduer i Købnerhus. Der er indhentet tilbud på skiftning/reparation, men de endelige
tilbud er endnu ikke modtaget. Købnerkirken har fået tilsagn på tilskud på 160.000 kr.
fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, men hvorvidt disse kan bruges til reparation – og
ikke alene udskiftning af vinduer – står endnu ikke helt klart.

8.

O

Efterårets aktiviteter
a) Nye musikarrangementer
Jan Kornholt informerede om musikarrangementer i de kommende måneder. Der vil
både være arrangementer om søndagen, ligesom der vil være arrangementer rettet mod
dem, er ønsker mere klassisk musik. Disse vil finde sted fjerde torsdag i måneden fra
september 2017.
b) Innovativ Kirke
Andreas Højmark Andersen informerede om, at de sidste to workshops aflyses, da
menighedens udvikling har overhalet forløbet. Menigheden vil således fremadrettet
arbejde videre med den udvikling, vi allerede er i gang med. Søndag d. 22. oktober 2017
vil der i stedet være gudstjeneste.
c) Støttearrangement for Foreningen Julius’ projekter
Jan Kornholt informerede om støttearrangement d. 3. november 2017, hvor der vil være
fokus på de projekter, som Foreningen Julius støtter i Danmark, Nepal og Burundi.

9.

O

Økonomi
a) Aktuel status
Annette Lund informerede om den aktuelle status for Købnerkirkens økonomi.

10.

D/O

Eventuelt
Jan Kornholt nævnte de kommende aktiviteter for børn om søndagen i forbindelse med
gudstjenesterne. Som udgangspunkt vil der være en fast søndag om måneden med
aktiviteter for børn tilknyttet gudstjenesten, ligesom der ca. fire gange om året vil være
børnegudstjenester.
Jan Kornholt informerede endvidere om, at der i fremtiden vil være flere
undervisningstilbud om søndagen. Første gang d. 8. oktober 2017, hvor menigheden får
besøg af Svend Løbner, som også vil undervise samme dag kl. 13:00.

