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Emne
1.

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
b) Godkendelse af referat fra menighedsmøde i november 2017
Bilag 1b-1: Referat fra møde d. 19. november 2017
Bilag 1b-2: Referat fra møde d. 26. november 2017
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger

2.

Menighedsrådets konstituering
Andreas Højmark Søndergaard informerede om, at menighedsrådet har konstitueret sig således:
Andreas Højmark Søndergaard er formand.
Jan Kornholt er sekretær.
Nina Vang, Lisbet Grøndahl Mølgaard og Pia Nielsen er medlemmer af menighedsrådet med samme
ansvarsområder som sidste år.

3.

Årsberetning 2017/håndbog 2018
Jan Kornholt informerede om, at håndbogen nu er udgivet, og Tina Bojsen, Kirsten Dinesen og
Lisbeth Grøndahl Mølgaard delte om nogle af de forskellige tjenester, de er en del af i
Købnerkirkens fællesskab.

4.

Økonomi
a) Årsregnskab 2017
Annette Lund og Andreas Højmark Søndergaard fremlagde hovedpunkterne fra årsregnskabet for
2017. Der var underskud i 2017, men vi ser en positiv tendens i forhold til tidligere år.
Niels-Erik Lund bemærkede at Købnerhus’ regnskab har været dårligere end sidste år. Andreas
Højmark Søndergaard informerede om, at der har være særligt høje udgifter i 2017 pga. flere skader,
der er blevet udbedret, men at menighedsrådet er opmærksomme på økonomien i Købnerhus.
Årsregnskabet blev godkendt.
b) Orientering om ny kasserer og revisor
Andreas Højmark Søndergaard informerede om, at Lars Magnus Lund Christensen er ny kasserer, og

at Annette Lund er ny revisor. Michael Andersen har revideret årsregnskabet for 2017.
c) Bidrag til Købnerkirken
Andreas Højmark Søndergaard informerede om de forskellige muligheder, der er for at give bidrag
til menighedens arbejde. Hvis man ønsker fradrag for sit bidrag skal man enten benytte en kuvert
med bidragsnummer eller en bankoverførsel hvor bidragsnummeret også fremgår. Indbetalinger på
MobilePay tælles som løs kollekt, der går til det formål, der er specificeret den pågældende søndag.
Nina Vang informerede om, at der kan indbetales til de projekter, som Købnerkirken har vedtaget at
støtte, derudover kan der også indbetales til byggeri. Kuverten, eller bankoverførslen, skal i så fald
være markeret med et formål. Påføres ikke et formål går bidrag til menighedens arbejde.
5.

Status på ombygning i Købnerhus
Nina Vang gav en opdatering på, hvor i processen med ombygning vi er på nuværende tidspunkt. Der
er kontaktet tre virksomheder, med henblik på en gennemgang af bygningen. Der er valgt en
virksomhed, som kender bygningen, og alle lejlighederne vil blive gennemgået i nærmeste fremtid.
Der vil blive orienteret om den videre proces på kommende menighedsmøder.

6.

Medlemsforhold og omsorg
Lisbeth Grøndahl Mølgaard gjorde opmærksom på at vi nu er 80 medlemmer af menigheden.
Derudover var der mulighed for at dele med hinanden, hvis der er særlige behov for at være
opmærksom på personer eller forhold.
Lis Kongsvad bragte en hilsen fra Margrethe Vestergaard, der følger godt med hvad der sker i
menigheden, og har det godt og er aktiv på det niveau hun kan.
Grete Simonsen informerede om, at Maud Hansen er flyttet.
Rikke Thulsted fortalte, at hvis der er noget man ønsker der skal bedes for, kan man henvende sig til
en fra den gruppe, der mødes til Bibel og Bøn om onsdagen.

7.

Tjenester og kurser
a) Arkivfunktionen
Kaj Hansen har været arkivar i menigheden i en årrække og har ønsket hjælp til denne opgave.
Michael Andersen vil hjælpe med det.
b) Café Julius
Der er behov for at tilføre ressourcer til caféen, særligt er der behov for flere frivillige til at varetage
den daglige drift og for personer, som vil påtage sig lederopgaver. Til generalforsamlingen i marts er
der tre bestyrelsesmedlemmer, der træder ud af bestyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ikke
opstillet nye kandidater.
c) Gudstjenesteteams
Gudstjenesteteamsene varetager nu alt det praktiske omkring gudstjenesten. Ønsker man at blive
tilknyttet et team, skal man tage kontakt til Lisbeth Grandahl Mølgaard, Pia Nielsen eller Nina Vang.
Nina Vang informerede også om nogle af de opgaver, som gudstjenesteteamsene varetager.
d) Ny børne- og ungdomsforening

Andreas Højmark Søndergaard orienterede om, at det er planen, at der startes en børne- og
ungdomsforening.
e) Hybrid
Pia Nielsen og Thomas Lundegaard starter på Hybrid, der er en lederuddannelse for unge. Forløbet
starter d. 4. marts 2018 og løber til foråret 2019.
8.

Forårets og sommerens arrangementer
a) Påskens arrangementer
Købnerkirken vil Skærtorsdag og Langfredag lægge hus til at Gorgerne opfører Jesus Christ
Superstar. Billetsalget starter i slutningen af februar.
b) Temadag om international mission
Nina Vang informerede om muligheden for at tage sted i fællesskab til BiDs temadag om
international mission i Aarhus d. 7. april. Menighedsrådet forsøger at koordinere fælles transport.
c) Sommerstævne
Pia Nielsen fortalte at menighedsrådet igen i år vil forsøge at arrangere fælles transport en enkelt
eller to dage i løbet af stævnet.

9.

Eventuelt
Nina Vang informerede om, at der d. 3. marts er arbejdsdag. Alle er velkomne.
Menighedsrådet har besluttet, at Købnerkirken ikke tager imod møbler eller lignende, medmindre,
det er noget vi har et særligt behov for. Det er heller ikke tilladt at bruge kirkens lokaler til privat
opbevaring.
Der er startet en madklub for unge singler, par og børnefamilier, som vi har en del af i kirkens
netværk.
Jan Kornholt informerede om, at der i øjeblikket er to praktikanter i menigheden, Pernille Pedersen,
der er i virksomhedspraktik, og Ditte Andersen, der er studiepraktik. Begge er blevet meget aktive i
vores fællesskab og det er en gave for menigheden at have dem her.
Andreas Højmark Søndergaard fortalte, at der ikke på nuværende tidspunkt er planlagt flere
torsdagsarrangementer, men at der vil komme flere arrangementer enten senere på foråret eller til
efteråret. Hvis nogen har ideer til arrangementer eller som har lyst til at hjælpe med planlægningen,
er de meget velkomne.
Andreas Højmark Søndergaard takkede på menighedens vegne Annette Lund for indsatsen som
kasserer og Michael Andersen for indsatsen som revisor.
TAK FOR DENNE GANG!

