Referat af menighedsmøde i Købnerkirken
19. november 2017 kl. 13.00
Sted: Himmelrummet
Ordstyrer: Jan Kaas
Referent: Pia Nielsen
Tilstede: 23
Stemmeberettigede: 21
Emne
1.

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
Valg af bidragssekretær blev tilføjet som punkt 4f. Dagsordenen blev godkendt.
b) Godkendelse af referat fra menighedsmøde i september 2017
Bilag 1b: Referat fra menighedsmøde i september
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

2.

Efterårets arrangementer
a) Evaluering af tre torsdagsarrangementer
Som baggrund for drøftelsen opsummerede Andreas Højmark Søndergaard efterårets tre
arrangementer. Alle arrangementerne blev rost af deltagerne, og der blev opfordret til at fortsætte,
evt. kombineret med fællesspisning.
b) Evaluering af tre tirsdagsarrangementer
Som baggrund for drøftelsen orienterede Lisbeth Grøndahl Mølgaard om de arrangementer, der har
været forskellige tirsdage i dette efterår - bl.a. infomøder og ”At leve er at rejse”. Der var opbakning
til at fortsætte lignende arrangementer i foråret.

3.

Kommende arrangementer
a) J-JAM
Jan Kornholt informerede om, at der i foråret vil være en søndag om måneden, hvor der er tilbud til
børn i forbindelse med gudstjenesten. Derudover vil der være flere børnegudstjenester.
b) Julens arrangementer
Jan Kornholt fortalte om de arrangementer, der vil være i anledning af julen, bl.a. julekoncerter og
adventsgudstjenester og luciagudstjeneste.

4.

Valg
a) Valg af to menighedsrådsmedlemmer
Nina Vang og Lisbeth Grøndahl Mølgaard var eneste opstillede kandidater. Begge er således
genvalgt for en 2-årig periode.
b) Valg af forhandlingsleder

Jan Kaas blev genvalgt for en 1-årig periode.
c) Valg af sekretær for menighedsmødet
Pia Nielsen blev genvalgt for en 1-årig periode.
d) Valg af kasserer
Andreas Højmark Søndergaard orienterede om, at menighedsrådet er i dialog med et konkret
menighedsmedlem om kassererfunktionen. Menighedsmødet bakker op om vedkommende som
kasserer, hvis han/hun siger endeligt ja. I tilfælde af, at vedkommende ikke ønsker at påtage sig
opgaven, arbejder menighedsrådet videre med muligheden for en betalt kasserer. Menigheden
oplyses når en aftale falder endeligt på plads.
Menighedsmødet siger stor tak til Annette Lund for hendes arbejde som kasserer.
e) Valg af revisor
Menighedsrådet er i dialog med et konkret menighedsmedlem. Menighedsmødet bakker op om
vedkommende som revisor, hvis han/hun siger endeligt ja. Menigheden oplyses, når en aftale falder
endeligt på plads.
Menighedsmødet siger stor tak til Michael Andersen for hans arbejde som revisor.
f) Valg af bidragssekretær
Jan Kaas blev genvalgt for en 1-årig peride.
5.

Medlemsforhold og tjenester
a) Medlemsforhold
Lene Amstrup-Jensen blev d. 28. oktober 2017 døbt i Esrum sø af Andreas Højmark Søndergaard og
er nu medlem af menigheden. Lene vil blive budt velkommen ved en kommende gudstjeneste.
b) Omsorg
Jan Kornholt fortalte om den glædelige nyhed, at vi ser mange mennesker i kirken. Alle opfordres
derfor til at tage godt imod og vise interesse for nye mennesker i vores fællesskab.

6.

Købnerkirkens kommunikation
Jan Kornholt fortalte om arbejdet med kommunikation, bl.a. nyhedsbrev, hjemmeside, intern
kommunikation, kalender og en opslagstavle.

7.

Økonomi
a) Aktuel status
Annette Lund fremlagde den aktuelle status for Købnerkirkens økonomi.
b) Budget for 2018
Bilag 7b – forslag til budget for 2018
Andreas Højmark Søndergaard fremlagde menighedsrådets forslag til budget for 2018.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

8.

Baptistkirken i Danmark

a) Orientering om drøftelser på Landskonference 2 i Vejle
Pia Nielsen orienterede om drøftelserne på Landskonference 2.
9.

Købnerhus
a) Beslutning om optagelse af lån til udskiftning af vinduer mv.
Bilag 9a - udsendes snarest muligt
Menighedsrådet foreslår, at Købnerhus optager et lån på 1,5 mio. kr. hos Grundejernes
Investeringsfond. Midlerne anvendes til udskiftning af vinduer og terrassedøre (ca. 1,2 mio. kr.) samt
til gennemgang- og tilpasning af installationer. Lånet forslås tilbagebetalt over 30 år, og udgifterne
fordeles mellem lejemålene efter lejemålenes størrelse. Forslaget drøftes med Købnerhus’ beboere
onsdag d. 15. november 2017. Såfremt forslaget vedtages af menighedsmødet, indkaldes til et nyt
menighedsmøde søndag d. 26. november 2017 til 2. behandling af forslaget.
Andreas Højmark Søndergaard informerede om behovet for vedligehold og forbedringer i Købnerhus
samt det ændrede beslutningsforslag som lyder:
Menighedsrådet foreslår, at Købnerhus optager et lån på op til 1,5 mio. kr. hos Grundejernes
Investeringsfond. Midlerne anvendes til nødvendig udskiftning og reparation af vinduer og
terrassedøre (forventeligt ca. 400.000 kr.) samt til gennemgang og tilpasning af installationer, tag mv.
Lånet foreslås tilbagebetalt over 30 år, og udgifterne fordeles mellem lejemålene efter lejemålenes
størrelse. Forslaget blev drøftet med Købnerhus’ beboere onsdag d. 15. november 2017.
Thomas Broholm Møller spurgte til, hvorvidt hele lånerammen ville udnyttes, hvis ikke det er
nødvendigt. Andreas Højmark Søndergaard svarede, at der kun bliver optaget lån på det beløb, der er
nødvendigt.
Forslaget er enstemmigt vedtaget, og der indkaldes til ekstraordinært menighedsmøde søndag d. 26.
november kl. 13:00.

10.

Eventuelt
Inge Lørum spurgte hvordan kirkekaffen administreres. Andreas Højmark Søndergaard fortalte, at
menigheden kan indkøbe flere kander kaffe efter gudstjenesten ved henvendelse til menighedsrådet.
Jan Kornholt opfordrede til at betale til kirkekaffen.
I forlængelse af dagsordenens pkt. 5b orienterede Frank Jørgensen om, Margrethe Vestergaard har
det godt og er rigtig glad. Frank Jørgensen og andre fra menigheden besøger hende jævnligt.
Andreas Højmark Søndergaard informerede om mulighederne for at blive en del af Café Julius
arbejde og for at hjælpe til i forbindelse med opstart af forening for børn og unge.
TAK FOR DENNE GANG!

