Referat fra menighedsmøde, 27. maj 2018 kl. 13.00
Sted: Himmelrummet
Ordstyrer: Jan Kaas
Referent: Pia Nielsen
Til stede: 22
Stemmeberettigede: 19
B = beslutning, D = drøftelse, O = orientering

1.

B

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden

Emne

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer
b) Godkendelse af referat fra seneste menighedsmøde
Bilag 1b-1: Referat fra møde den 18. februar 2018
Referatet blev godkendt uden kommentarer
2.

O

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet vil i den kommende tid tale om, hvordan arbejdet i Købnerkirkens
fællesskab skal organiseres. Det skyldes, at mange af opgaverne i dag er forankret i
menighedsrådet, og det vil være godt for menigheden, hvis vi er flere om at løse dem.
En international bibelgruppe har fået lov at leje frirummet et par gange om ugen, da de
ikke længere kan være i lederens stue. De skal betale 400 kr. i husleje pr. måned, men
vil også hjælpe til med rengøring i frirummet.
Desuden orienteredes om præstens arbejdstid frem mod – og hen over – sommeren.

3.

O

Kommende arrangementer
a) Sommerstævne
Lige som sidste år vil menighedsrådet arrangere en fælles tur til sommerstævnet. Det
bliver i forbindelse med BiDs landskonference.
b) Efterårets arrangementer
Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat flere torsdagsarrangementer for efteråret,
men menighedsrådet har været i dialog med flere fra menigheden om at stå for en aften.
Der vil komme flere informationer, så snart aftalerne er på plads.

4.
D

Baptistkirken i Danmark
a) Fremtiden for baptist.dk
Bilag 4a: Fremtiden for baptist.dk
BiDs ledelse har bedt menighederne tage stilling til et forslag om bladet baptist.dks
fremtid. Forslaget er, at bladet skal udkomme fem gange årligt, at der fremover vil være

mere fokus på hjemmesiden, og at Lone Møller Hansen bliver webredaktør. Hanne Kiel
fortsætter som redaktør for printbladet.

B

Der var alene få bemærkninger til forslaget, bl.a. blev der udtrykt glæde over bladets
høje kvalitet og et ønske om – i bladet - at høre om, hvad der sker i andre menigheder.
Der blev også givet udtryk for støtte til at bruge hjemmesiden baptist.dk yderligere til
kommunikation.
b) Valg af tre stemmeberettigede til LK1
Menighedsrådet indstiller Nina Vang, Pia Nielsen og Lisbeth Mølgaard
Nina Vang, Pia Nielsen og Lisbeth Mølgaard blev valgt.

5.

O

Persondataforordningen
Andreas Højmark Søndergaard orienterede menigheden om arbejdet med
persondataforordningen og dennes betydning for Købnerkirken. Andreas Højmark
Søndergaard, Mette Højmark Søndergaard og Berit Grøndahl arbejder med
implementeringen af forordningen henover sommeren. Der vil den 12. august 2018
blive holdt et stormøde for alle arbejdsgrene i kirken for at sikre, at reglerne bliver
overholdt.

6.

B

Ombygning i Købnerhus
a) Gennemgang af ejendommen
Andreas Højmark Søndergaard redegjorde for processen frem til nu, hvor alle
lejlighederne samt den ydre skal er blevet gennemgået af et entreprisefirma. Der er
blevet givet et overslag på, hvad forbedringerne vil koste, ca. 2,3 mio. kr.
b) Videre proces
Der vil blive indhentet endnu et tilbud på entreprisen. Når der foreligger to tilbud, vil
menighedsrådet indkalde til et beboermøde hvor byggeprojektet vil blive drøftet med
lejerne, inden sagen forelægges på et kommende menighedsmøde, hvis den tidligere
besluttede låneramme ikke er tilstrækkelig.

7.

D/O

Medlemsforhold og omsorg
Vi er nu 78 medlemmer af menigheden.
Der blev talt om, hvordan vi som menighed fortsat kan vise omsorg for hinanden.

8.

B

Økonomi
a) Aktuel status
Andreas Højmark Søndergaard gav et overblik over menighedens økonomi fra januar
til april 2018. Økonomien er nogenlunde i balance, men der er stadig et behov for, at vi
som menigheden står sammen om økonomien.

9.

D

Tjenester og kurser
a) Cafe Julius
Lørdag d. 26. maj var medarbejdere fra Café Julius og menighedsrådet samlet til en
inspirationsdag. Caféen har i de sidste måneder været presset, og der er særligt behov
for flere ressourcer i form af flere frivillige og ledere. I den næste tid skal
medarbejderne i caféen og menighedsrådet bl.a. tale om, hvordan vi i fremtiden kan og
vil drive café.

Caféen vil holde sommerferielukket i perioden fra d. 18. juni frem til slutningen af
august, hvor gospelkorene starter efter sommerferien.
b) Gudstjenesteteams
Nina Vang fortalte om de to gudstjenesteteams, som lige nu står for det praktiske
arbejde omkring afholdelse af gudstjenester. Særligt det ene team mangler
medarbejdere.
Lisbeth Mølgaard tilføjede, at der er rig mulighed for at være med på et team, også hvis
man ønsker mindre eller simple opgaver.
Vi takkede Grete Simonsen for mange års tro tjeneste med at sørge for blomster til
Købnerkirkens gudstjenester.
10.

D/O

Eventuelt
Der var intent til eventuelt.
TAK FOR DENNE GANG!

