liberal katolsk kirke
en fri universel kirke

Referat af stiftende årsmøde i Biskop CW Leadbeaters Kirke, Jyllinge, den
28. januar 2018
Skitse til vedtægter blev fremlagt af Kenneth og blev gennemgået § for §, hvilket
affødte en god snak samt større og mindre ændringsforslag til adskillige steder. De
reviderede vedtægter blev herefter godkendt.
Der ud over blev det besluttet at Kenneth forhører sig hos biskoppen om det kunne
blive muligt at knytte et ”Sankt” til kirkens navn. Bortset fra Helligåndskirken, der
allerede har ordet sankt i sig, er CWL den eneste kirke, der ikke er Sankt. Det er
ingen naturlov at vi kun anerkender paveligt godkendte helgener, fx er/har der været
en LKK i Florida som var viet til Sankt Pierre Teilhardt de Chardin.
Det blev besluttet at det årlige kontingent for CWL er på
• 300 kr. pr. år for alm. medlemskab
• 500 kr. pr. år for husstandsmedlemskab
• Efter konkret ansøgning hos menighedsrådet er der mulighed for at nedsætte
kontingentet til 150 kr.
Det blev besluttet af menighedsrådsformanden, kassereren og den ansvarshavende
præst skal have adgang til web konto.
Det blev besluttet at indkøb over 500 kr. skal godkendes af menighedsrådsformanden
og kassereren.
Det blev besluttet at den ansvarshavende præst, kan købe kirkelige nødvendigheder
uden en forhåndsgodkendelse.
Til menighedsrådet blev valgt følgende:
•
•
•
•
•
•

Formand, Ronnie Ehmke til 2020
Kasserer, Kirsten Mols til 2019
Menigt medlem, Bjørn Garby (valgperiode ikke besluttet)
Menigt medlem, Lis Olesen (valgperiode ikke besluttet)
Suppleant, Annitta Andersen (valgperiode ikke besluttet)
Suppleant, Lukas Olesen (valgperiode ikke besluttet)

•
•

Revisor, Johannes Larsen til 2020
Revisorsuppleant, vakant. Umiddelbart efter mødets afslutning indtrådte Robin
Olesen til 2019

Kenneth udtrykte sin glæde over opbakningen og takkede for god ro og orden.
Ref. Kenneth Christensen

Menighedsrådet underskrifter

d. 25/2 2018.
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