Referat menighedsmøde i Købnerkirken
18. november 2018 kl. 13.00
Deltagere: 24
Stemmeberettigede: 23
B = beslutning, D = drøftelse, O = orientering
Emne
1.

B

Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
b) Godkendelse af referat fra seneste menighedsmøde
Bilag 1b: Referat fra menighedsmøde i september
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.

D

Hvad skal vi åbne i 2019?
På baggrund af samtalen på seneste menighedsmøde fortsatte diskussionen af hvad det er, vi
som menighed skal fokusere på i 2019.
Menighedsrådet har formuleret et udkast til, hvad der skal være styrende for det kommende
år:
- Fokus på børn og børnefamilier
- Fokus på gudstjenester og undervisning
- Fokus på bæredygtighed og en økonomi i balance
- Fokus på diakoni - at være Kristi hænder og fødder på Amager
Input fra åben samtale:
- Godt med fokus på børn, særligt når vi har flere og flere børnefamilier i menigheden
- Vi mangler at tale om, hvordan vi får flere til at løfte opgaverne
- Vi skal finde balancen mellem vores ambitioner og de menneskelige og økonomiske
ressourcer, vi har. Det er spørgsmål, der skal diskuteres både i menighedsrådet og
menigheden i 2019.
- Menighedsrådet har fokus på at finde de rigtige mennesker til de rigtige opgaver,
men i dag er menighedsrådet inde over stort set alle aktiviteter i menigheden.
- Kan menighedsrådet lave et katalog over opgaver, som skal løftes?
- Det er ikke kun et spørgsmål om hvilke opgaver, der skal løses, men også et
spørgsmål om, hvordan arbejdet kan organiseres
- Vi vil som menighed gerne sørge for, at mennesker, der kommer til vores menighed,
ikke føler sig tvunget til at gå ind i bestemte tjenester, men selv har mulighed for at
komme og tilbyde sig til de tjenester og opgaver, som ligger dem på hjerte

B

Valg
a) Valg af to menighedsrådsmedlemmer
Der er kun opstillet to kandidater til menighedsrådet, hvorfor der ikke er udsendt
stemmesedler.
Andreas Højmark Søndergaard og Pia Nielsen blev genvalgt til menighedsrådet for en 2-årig

periode.
b) Valg af forhandlingsleder
Jan Kaas Henriksen blev genvalgt for en 1-årig periode.
c) Valg af sekretær for menighedsmødet
Berit Grøndahl blev valgt for en 1-årig periode.
d) Valg af kasserer
Lars Magnus Lund Christensen blev genvalgt for en 1-årig periode.
e) Valg af bidragssekretær
Jan Kaas Henriksen blev genvalgt for en 1-årig periode.
f) Valg af revisor
Lene Amstrup-Jensen blev valgt for en 1-årig periode.
4.
O

Økonomi
a) Aktuel status
Status pr. 1. november er et underskud på ca. 70.000 kr.
Der er behov for at gøre tingene anderledes fremadrettet for at få en økonomi balance.
Menighedsrådet beklager, at der ikke har været udsendt en aktuel status på menighedens
økonomi pr. 1. november 2018. Menighedsrådet vil sørge for, at en samlet økonomioversigt
udsendes forud for kommende menighedsmøder.

B

b) Budget for 2019
Bilag 3b – forslag til budget for 2019
Budgettet er overordnet lagt ud fra følgende tanker/principper:
Indtægter:
- Missionskontoen indarbejdes i ordinær drift
- Forventningen til menighedsbidrag er sænket med ca. 5.000 kr. pr. mrd.
- Lejeindtægterne er på niveau med 2018
- Cafe Julius: Efter aftale med cafeen bidrages netto med 2.000 kr. pr. mrd.
Udgifter:
- Udgifterne til præsteløn mv. udgør ca. 50 pct. af udgifterne
- Der lægges op til at støtte Gospel Generation – men samtidig at oprette en
selvstændig forening med mulighed for eksterne tilskud
- Bidrag til Baptistkirken i Danmark foreslås på niveau med hidtil (4,5 pct.)
- J-JAM indbudgetteres med 500 kr. pr. måned
- Der budgetteres med ca. 10.000 kr. til arrangementer (eksempelvis koncerter)
- Orgelkontoen afholder musikerhonorarer og udgifter til orgel/klaverstemning i
2019.
Der blev gjort opmærksom på, at menigheden historisk har afholdt udgifter for ca. 55.000
kr. til Gospel Generation. Det blev derfor foreslået at hæve udgiftsniveauet til Gospel

Generation til 48.000 kr. mod menighedsrådets oprindelige forslag om 36.000 kr.
Budgettet blev godkendt med den foreslåede ændring.
Menighedsrådet har på nuværende tidspunkt gjort sig følgende tanker om budget 2020:
- Budgettet for 2020 skal være i bedre balance
- Det er ambitionen, at vi skal betale 7,5 pct. af indsamlede midler til Baptistkirken i
Danmark
- Derfor udarbejdes budgettet for 2020 på baggrund af tilkendegivelser
- Menighedsrådet og kassereren arbejder løbende på budgetforbedringer
- Processen for udarbejdelse af budgettet for 2020 forventes at begynde efter
sommerferien 2019 i et samarbejde mellem kasserer og menighedsråd
- Forslag til budget for 2020 præsenteres på menighedsmødet i november 2019.
Det blev påtalt, at det er ønskeligt, at menighedens tilskud til Café Julius udfases over tid.
Særligt som følge af menighedens aktuelle økonomiske situation. Menighedsrådet oplyste,
at menighedsrådet og caféen arbejder på at forbedre økonomien begge steder, og at
menighedens tilskud til cafeen er et spørgsmål, menighedsrådet har fokus på.
5.

O

Videre proces for ombygning af Købnerhus
Sidste år blev der taget en menighedsbeslutning om, at menigheden kan optage et lån på op
til 1,5 mio. kr. til udskiftning af vinduer i Købnerhus. Det er imidlertid blevet klart, at der er
behov for at udbedre mere end ”bare” vinduer. Menighedsrådet afventer aktuelt på et
modbud på den fulde entreprise på Købnerhus-projektet, og menighedsrådet arbejder på at
afdække muligheden for at skifte pengeinstitut for såvel menigheden som Købnerhus.

6.

O

Medlemsforhold og tjenester
a) Medlemsforhold
Vi er i dag 82 medlemmer i menigheden.
b) Omsorg
Vi drager omsorg for mennesker i vores fællesskab, der måtte have brug for det.
c) Tjenester
Menighedsrådet og andre, der har ansvar for opgaver i menigheden, vil arbejde på at gøre
det mere synligt, hvor der er mulighed og behov for at tjene med.

7.

O

Kommende arrangementer
-

Gudstjeneste 25. november kl. 11.00: Prædiken af David Stepman fra African
Pastors Fellowship. Besøg af lederkurset ’HYBRID’
Julekoncerter søndag 2. december kl. 16.00 og tirsdag 4. december kl. 19.00. Køb
billetter i café Julius.
Søndag 9. december kl. 11.00: Gudstjeneste med Luciaoptog og J-JAM, Gospel
Generation medvirker.
Søndag 27. januar kl. 19.00 ’Lenas rygsæk’. Lena Zachariassen fortæller om sin
pilgrimsvandring ’Caminoen’
Søndag 3. februar kl. 16.00 Koncert: ’Bob Dylans salmer’ med Michael
Christophersen og Stefan Borum fra ’Band Dylan’.
Søndag 28. april kl. 19.00 Koncert med Fangekoret

-

8.

D/O

Menighedsudflugt søndag 16. juni – heldags arrangement. Vi holder
planlægningsmøde åbent for alle torsdag 17. januar kl. 19.00

Eventuelt
Det blev oplyst, at der vil være julebod i caféen til fordel for Nepal fra d. 25. november
2018.
Det blev endvidere nævnt, at gaver givet via mobilepay ikke er fradragsberettiget.
TAK FOR DENNE GANG!

Referent: Pia Nielsen

