
Referat fra den 1. ordinære generalforsamling i foreningen

liberal katolsk kirke i Danmark

Afholdt i København den 23. april 2006 kl. 14.30-16

Til stede var 10 stemmeberettigede

Dagsorden iflg. vedtægterne

a) Peter Bantz blev valgt som dirigent og Kenneth Christensen som referent

b) Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt

c) Dagsorden do.

d) Referat fra stiftende generalforsamling var ikke til stede. Formanden beklagede mange 
gange

e) Formandens beretning: I det forløbne år har foreningen udvirket eller forsøgt udvirket 
følgende

i. Søgt om godkendelse i henhold til ligningsloven § 8A og 12.3, efter hvilke man kan 
trække gaver og løbende ydelser fra å selvangivelsen. Opnået.

ii. Søgt om godkendelse som trossamfund i kirkeministeriet. Ikke godkendt, da vi ikke 
er oppe på 150 medlemmer endnu.

iii. Søgt Hellerup Privathospital om overtagelse af domænenavnet lkk.dk. Venter stadig

f) Kassererens beretning var ikke mulig da det ikke var alle menighederne, som havde 
indleveret regnskab. 

g) Det var derfor ikke muligt at godkende regnskabet

h) Det besluttedes at udsætte punktet til næste år.

i) Forslag om ændring af vedtægterne:

i. Fra “Medlem af kirken er enhver, der betaler det til enhver tid gældende kontingentbeløb 
til en af de lokale menigheder.”

Til “Medlem af kirken er enhver, der betaler det til enhver tid gældende kontingentbeløb 
til en af de lokale menigheder eller til foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.”

Forslaget blev godkendt med 7 for, 2 imod, 1 undlod

Generalforsamlingen blev forespurgt om deres holdning til at bruge af foreningens midler til 
honorar til komponist Frederik Magle i forbindelse med den forestående præsteordination. 
Billigelse af forslaget

j) Genvalg af kasserer Simone Andersen til 2008

k) Genvalg af Asbjørn Jørgensen (best.) til 2008 og Jan Kvistborg (suppl.) til 2007

l) Genvalg af Heinrich Nielsen (rev. suppl.) til 2008

m) Ingen øvrige ansvarsområder

n) Diskussion om, hvorvidt vedtægtsændringer kræver godkendelse på to følgende 
generalforsamlinger. Forslaget stilles næste år.

Himmelev, 24. april 2006


