liberal katolsk kirke
en fri universel kirke

Referat fra den 2. ordinære generalforsamling
Ålborg, den 7. april 2007
Til stede var 8 stemmeberettigede
a)

Til dirigent valgtes Walter; til referent Kenneth

b)

Generalforsamling var rettidigt indkaldt – om end oprindelig til dagen efter. Det
besluttedes at gennemføre generalforsamlingen alligevel, og afholde en orienterende
generalforsamling dagen efter, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

c)

Dagsorden godkendt

d)

Referat fra forrige GF oplæstes og godkendtes.

e)

Formandens beretning:
Der er i løbet af 2006 fremstillet et hæfte til brug for Mariaskolens kursus, samt en
velkomstfolder til nye kirkegængere. Musikstykket, progressing soul, som Frederik Magle
skrev til brug i vor kirke, er sendt ud til store dele af verden, og er til dato i det mindste
brugt i alle tre danske menigheder.
En opfordring fra Maurice ang. kirkens navn afstedkom en e-maildebat, hvor det
endegyldigt blev slået fast at kirkens navn er
mmmmmmmmmmmmliberal katolsk kirke
skrevet med små bogstaver iflg. dansk sprognævn, samt at noget eller nogen, der er
tilknyttet denne kirke betegnes
mmmmmmmmmmmmmmliberalkatolsk
Der har været stærke ønsker om, at kirkens hjemmeside shines op, samt at det tydeligere
fremgår, at det er hjemmeside for hele kirken i Danmark. Det ligger fast nu, at vi ikke kan
få domænenavnet lkk.dk, idet Hellerup Privathospital igen har skiftet navn til
Laserkirurgisk Klinik.

f)

Kassereren gennemgik regnskabet. Det blev gjort opmærksom på at regnskabsåret iflg.
vedtægterne følger kalenderåret.

g)

Et revideret regnskab forhåndsgodkendtes, da det kun handlede om en post, der skulle
pilles ud.

h)

Det besluttedes, at menighedernes kontingent fastsættes til 100 kr. p.a. med virkning fra
2007 p.g.a. af forventede udgifter til domænenavn. Bidraget skal fremover indbetales før
den 1. april.

i)

Af indkomne forslag var et fra Susanne Bang fra sidste GF. Efter en finpudsning vedtoges
følgende ændring af vedtægterne:
“Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal, eller alm. flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger”
Der var indkommet et par forslag til nyt domænenavn. Det blev besluttet:
at vi skal købe domænenavnet lkk-dk.dk;
at vi skal placere den nye hjemmeside på Maurice Warnons server;
at entry’et liberalkatolskkirke.org også bliver brugbart;
at vi selv bestemmer 100 % over hjemmesidens udseende;
at den ikke skal proppes ind i Maurice’s skabelon.
Et udvalg under formanden arbejder videre med projektet

j)

Formanden var på valg, genopstillede, og blev genvalgt

k)

Mogens Blichfeldt var på valg som ordinært medlem, genopstillede, og blev genvalgt
Jan Kvistborg var på valg som suppleant, genopstillede, og blev genvalgt
Joan Andersen er udtrådt, og i hendes sted valgtes Susanne Bang for et år

l)

Dorte Abildskov var på valg som revisor, genopstillede, og blev genvalgt
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Formand Kenneth Christensen til 2009
Kasserer Simone Andersen til 2008
Ordinært bestyrelsesmedlem Mogens Blichfeldt til 2009
Ordinært bestyrelsesmedlem Asbjørn From Jørgensen til 2008
1. suppleant Jan Kvistborg til 2009
2. suppleant Susanne Bang til 2008
Revisor Dorte Abildskov til 2009
Revisorsuppleant Heinrich Nielsen til 2008

m)

Øvrige ansvarsområder:
Jan Kvistborg, opdatering af Wikipedia – er sket
Posten som ansvarshavende redaktør for Sanctus er overgået til Jan Kvistborg.

n)

Ikke noget under eventuelt

Kenneth Christensen, København d. 12. april 2007

