Referat fra menighedsmøde, 23. september 2018 kl. 10.00‐14.30
Referent: Pia Nielsen
Tilstede: 33
Stemmeberettigede: 28
Emne
0.

Indledning

1.

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
b) Godkendelse af referat fra seneste menighedsmøde
Bilag 1b: Referat fra møde den 27. maj 2018
Referatet blev godkendt

2.

Samtale om livet i fællesskabet
Der blev delt gode oplevelser fra hverdagen i fællesskabet henover sommeren og
begyndelsen på efterårssæsonen.
Dernæst var der en samtale om hvilke værdier, der er vigtige, og som vores fællesskab
bygger på. Dertil en drøftelse af, hvilke konsekvenser vores værdier har for livet i
fællesskabet.
En række værdier blev fremhævet:
- At lytte til Guds ånd
- Kærlighed
- At tage imod folk, som de er
- Respekt for hinanden og for forskellighed
- Respekt for folk i tjeneste
- Frivillighed – ingen skal udføre opgaver af pligt
- Tjeneste skal ske i fællesskab
- Åbenhed til at bede om hjælp
- Gudstjeneste hver søndag
- Åbenhed – over for hinanden og for de nye i fællesskabet
- Frihed
- Humor
- Ordet
- Fællesskab
- Udadvendt
- Let at tale om kirken, fordi folk kender os
- Nysgerrighed over for hinanden
- Ansvarlighed for verden – hjælpearbejde til andre lande

3.

Medlemsforhold og omsorg

Der blev budt velkommen til to nye medlemmer. Vi er pr. 23. september 2018 i alt 80
medlemmer.
4.

Orientering om Købnerkirkens håndtering af persondata mv.
Der blev orienteret om Købnerkirkens persondatapolitik og de konsekvenser, det har
for det daglige arbejde i Købnerkirken.
Der vil blive i oktober/november blive afholdt et temamøde for alle arbejdsgrene, hvor
der vil blive orienteret om, hvordan den enkelte arbejdsgren skal forholde sig til brug
og opbevaring af persondata.
Som fællesskab er vi forpligtet til at passe på hinandens oplysninger, både på baggrund
af persondataforordningen som trådte i kraft i maj, og fordi vi som fællesskab ønsker at
passe på hinanden.

5.

Aktuel økonomistatus
Den økonomiske status pr. 31. august blev fremlagt og vedlægges referatet som bilag.
Både menighedsbidrag og bidrag til byggeri er laver end samtid sidste år. Til gengæld
er de løse kollekter steget en smule i samme periode.
I alt er indtægterne næsten på niveau med det samme tidspunkt i 2017.
Udgifterne er lidt lavere end på samme tidspunkt sidste.
Dog udviser 2018 pr. ultimo august et underskud på ca. 50.000 kr..

6.

Købnerkirkens børnehave
Der blev informeret om forløbet omkring Købnerkirkens Børnehave. Der er usikkerhed
omkring ejerforholdene, og menighedsrådet har kontaktet en advokat, som skal bidrage
til at udrede disse.

7.

Status og videre proces for ombygning i Købnerhus
Der blev informeret om den videre proces for ombygningen af Købnerhus. Efter
gennemgang af bygningen er der blevet indhentet tilbud på udbedring af diverse fejl og
mangler. Det udestår stadig at modtage et andet tilbud.
Det modtagne tilbud er på mellem 2.900.000 og 3.100.000 kr.

8.

Hvad skal vi lukke?
Der blev givet en aktuel status for hvordan menighedens situation er, både over de
ressourcer og aktiviteter der er i menigheden, og der hvor der stadig er et behov for at
styrke eller lukke ned.
Hvad er det vigtigste ved Købnerkirkens fællesskab:
- Fællesskab
- Kvalitetsudviklingen i gudstjenester, stabilitet i gudstjenester

-

Mulighed for at give det videre, vi er blevet givet
Kærlighed
Rum for at få lov til at lave noget
Tilgængelighed
Plads til alle
At fællesskabet skaber rum for et personligt forhold med Gud
J-Jam – fordi vi skal lave noget for børnene
Gudstjenesten
At dele liv og glæde
Åbenhed
Undervisning i forbindelse med gudstjenesten

Hvad vil vi gerne, hvad drømmer vi om?
- Mere fokus på bæredygtighed og hvordan vi forvalter skaberværket
- Et stærkt åndeligt fællesskab
- Et socialt ansvar, hvor vi tager os af menneskers fysiske og åndelige behov
- Et månedligt bønnetema
- At knytte de opgaver der skal løses til de mennesker, der gerne vil være med
(en markedsplads for bl.a. ad hoc-opgaver)
9.

Intro til menighedsrådsvalg
På næste menighedsmøde er der valg til menighedsrådet. Andreas Højmark
Søndergaard og Pia Nielsen er på valg og er begge villige til genvalg.
Forslag til kandidater sendes til Lisbeth Mølgaard eller afleveres i Købnerkirkens
postkasse senest d. 21. oktober. Kandidater med to eller flere stillere er opstillede til
valget.

10.

Øvrige valg
Kasserer, bidragssekretær og forhandlingsleder er villige til genvalg. Revisor og
sekretær for menighedsmødet modtager ikke genvalg.

11.

Eventuelt
TAK FOR DENNE GANG!

