Generalforsamlingen foreningen Liberal katolsk kirke i Danmark, d. 29/3 2013
Tilstede 12 medlemmer.
a) Valg af dirigent: Heinrich Nielsen og valg af referent: Karin Joy Wolff
valg af stemmeoptællere: Lene Westermann og Preben Valeur.
b) Heinrich konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
c) Dagsorden godkendes
d) Sidste års referat godkendes
e)Formandens beretning: Året 2012 var præget af 2 dødsfald, af 2 personer, der har spillet
en stor rolle i LKK, Biskop Kaj Jørgensen og præst Asbjørn From Jørgensen. Og med
mindeord og et minuts stilhed, sendte vi dem en kærlig tanke.
Herefter redegjorde Kenneth forløbet af, at Helligåndskirken mistede sine lokaler og deres
ejendele blev fordelt forskellige steder. Noget ned til Uffe i Vordingborg, noget hos Kenneth i
Roskilde, noget til kirken i Hillerød og andet til Brønshøj hos et medlem af Helligåndskirkens
menighed. Uffe har overtaget rollen som ansvarshavende præst af Helligåndskirken, men
desværre har den endnu ingen lokaler og er derfor pt. inaktiv.
Men hos Birgit i Hillerød er kirken aktiv og levende, med messer hver anden uge, og Birgit og
Kenneth skiftes til at celebrere.
I Aarhus, fungerer Mogens nu alene, efter Asbjørns bortgang, men en optimistisk menighed
holder ved. Og Lise Ollendorff fik i 2012 endnu en af de 5 mindre ordinationer.
I Aalborg har Heinrich været ansvarshavende præst, suppleret af Karin, som praktisk
ansvarshavende, og Karin blev i juli 2012, ordineret til diakon, men uheldigvis blev Karin
senere på året ramt af sygdom, hvilket medførte at Maria Kirken nu er blevet sat i bero, men
med den tanke, at det er en midlertidig "søvn" .
Aktiviteterne i kirkens bestyrelse er steget, idet der nu er regelmæssige møder. Bestyrelsen
står fremover for udgivelsen af Sanctus. Og der opfordres til at alle medlemmer bidrager til
indholdet i bladet.
Og så blev 2012 året, hvor vores kirke, efter en meget lang proces, blev godkendt som
trossamfund, således at vi nu kan vie og døbe, med juridisk gyldighed. Der er 250
trossamfund i Danmark, der har denne ret og vi er nu et af dem.
Og endeligt, oversættelsen af "The Science of Sacraments" –
Leadbeaters nøgleværk til forståelse af LKK, er endeligt færdigt.

Bogen vil kunne købes hos

Kenneth og senere, formentlig som pdf version, via vores hjemmeside for 150 kr. Pengene
sættes ind på kirkens konto, kontakt evt. Simone for at få det rigtige kontonummer.
Den gamle webadministrator Mogens Langlo, har valgt at stoppe og vi siger tusind tak for det
arbejde, han har gjort gennem årene. Vi har behov for at få lavet en ny og tidssvarende
version af vores hjemmeside, og bestyrelsen arbejder på dette. Uheldigvis kan det betyde, at
den gamle side, i en periode, ikke opdateres.

Samtidig med, at der er ydre aktiviteter, der har måttet lægges i bero for en tid, så er der
stadig masser af indre aktiviteter og muligheder for at der i fremtiden kan ske flere gode ting.
f og g) Kassererens beretning og regnskab.
Revisoren oplæser et brev fra kassereren, som desværre er fraværende pga. sygdom.
Kassereren har ikke nået at lave regnskabet færdigt, angiveligt fordi hun har modtaget nogle
af informationerne for sent, og derfor opfordrer hun til, at næste års regnskaber fra de
enkelte menigheder, afleveres til hende inden udgangen af januar. Generalforsamlingen
udsætter godkendelsen af regnskabet til næste ordinære generalforsamling i 2014 under
forudsætning af, at regnskabet forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde
(11. juli 2013) og at der her ikke findes graverende problemer. I modsat fald skal der
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
h) Lokale menigheders bidrag fastsættes stadig til nul kroner.
i) Kontingent for medlemmer uden tilknytning til bestemt menigheder sættes fremover til
200 kr.
j) forslag: Der er ikke indleveret nogen forslag. Der er dog muligvis sket en misforståelse,
idet Kenneth har modtaget noget fra Birgit, som han opfattede som noget der tilsigtet til
bestyrelsen. Susanna præsenterer for os, ønsket om, at vi fremover fører en protokol, for at
øge systematik og tilvejebringe et juridisk gyldigt dokument over generalforsamlingens
beslutninger. Protokol anses som en udvidelse af referat og er dermed allerede godkendt.
Dorte Abildskov bliver valgt som protokolfører. Vi fører derfor protokol fra denne dag.
Susanna indstiller også til, at der i bestyrelsen laves en særskilt forretningsorden for
generalforsamlingen fra næste år.
k) Formanden er på valg. Kenneth modtager genvalg, og genvælges enstemmigt.
l) Valg af menige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: Kenneth redegør først for, at vi
uheldigvis tidligere ikke helt har fået præciseret, hvem af de nuværende medlemmer, der var
valgt som bestyrelsesmedlemmer, og hvem der var valgt som suppleanter. Der er derfor
enighed om at foreslå, at alle nyvælges, således at vi fra denne generalforsamling får
præciseret, hvem der vælges til hvad. Bestyrelsen skal bestå af min. 4 personer, max. 6,
samt 2 suppleanter. Såfremt der blandt de valgte 4 personer, er 2 fra kleresiet, så består
best. kun af de 4, men ellers kan synoden udpege en eller 2, således at der altid er 2 fra
kleresiet i bestyrelsen.
Simone, som er kasserer, blev valgt i 2012 og er således valgt frem til 2014
Kenneth er netop genvalgt som formand, frem til 2015.
Og nu skal der så vælges 2 mere til bestyrelsen. Den ene for 2 år, og den anden i denne
runde kun for 1 år, men derefter skal også den post, besættes af en person, der vælges for 2
år. Dermed skulle det fremover være sikret, at der hvert år er 2 på valg, enten formand + en
"menig" eller kasserer + en "menig".

Hver deltager i generalforsamlingen har nu 2 stemmer, og skal vælge, dels hvem de ønsker
valgt for 1 år og hvem de ønsker valgt for 2 år.
Opstillede er Susanna, Lis og Birgit. Lis er desværre også forhindret i at være tilstede.
Stemmeafgivelsen så således ud:
Valgt for 1 år

Valgt for 2 år

Stemmer i alt

Susanna

7 stemmer

4 stemmer

11

Lis

2 stemmer

1 stemme

3

Birgit

2 stemmer

7 stemmer

11

Derudover var der en blank stemme, på pladsen for 1 år.
Birgit Ljungdahl er valgt for 2 år frem til 2015
Susanna Bang er valgt for 1 år frem til 2014.
Valg af suppleanter: Lene Westermann stiller op som suppl. og trækker sig som
stemmeoptæller og afløses her af Bodil Anshøj.

Udover Lene, er Lis Olesen opstillet som

suppleant. Igen stemmes der og resultatet ser således ud :
Valgt som 1. suppleant

Valgt som 2. suppleant

Lis

6 stemmer

6 stemmer

Lene

6 stemmer

6 stemmer

Pga. stemmelighed, afgøres det nu ved lodtrækning. Og Lene er valgt som 1. suppleant og
Lis som 2. suppleant.
Alle foreningens suppleanter vælges altid kun for 1 år ad gangen. Suppleanter har møde og
taleret, men ikke stemmeret.
m) Valg af revisor og revisor suppleant: Dorte Abildskov genvælges som revisor, frem til
2014. Og Bodil Anshøj som rev. suppleant.
Afsluttende udtrykkes ønsket om, at det i vores vedtægter, fremover kommer til at stå meget
mere præcist, hvor lang tid personerne til de forskellige poster vælges for, og bestyrelsen
opfordres til at sørge for det, frem til næste års generalforsamling.
n) Valg til øvrige ansvarsområder: Der er ikke pt. andre relevante valg. Men til orientering:
Simone er redaktør på Sanctus, og laver bladet, sammen med bestyrelsen.

Og den

kommende ny webside: Birgit er primusmotor og hjælpes af Lene.
o) Eventuelt: Generalforsamlingen vedtager at Morten Langlo får en kurv, med en værdi af
500 kr., som tak for det arbejde han i tidens løb har gjort med webben.
Karin orienterer generalforsamlingen om, at en afd. af den gamle LKK, nu har startet en kirke
i Sæby, under ledelse af Per Hundrup. Ligeledes fortæller Karin, at det er hendes indtryk, at

de menige medlemmer af LKK, ikke ved, at der faktisk er 2 udgaver af LKK og heller ikke
reelt kender til forskellene, og der opfordres til, at vi alle medvirker til at synliggøre, at der
reelt er tale om 2 forskellige kirker. Og Karin vil bl.a. lave et indlæg til Sanctus om dette. Men
alle må gerne bidrage med at informere andre interesserede om dette.
Herefter takkede Heinrich for en generalforsamling, gennemført i god ro og orden og med
megen munterhed.
Som referent Karin Joy Wolff
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