liberal katolsk kirke
en fri universel kirke

Liberal katolsk kirke i Danmark
Referat fra den 5. ordinære generalforsamling
København, den 3. april 2010
Tilstede var 7 stemmeberettigede.
Dagsorden ifølge vedtægterne
a.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Ronnie Ehmke
Referent: Susanne Bang og Birgit Ljungdahl
Stemmetællere: ikke nødvendigt

b.

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt varslet.

c.

Dagsordenen blev godkendt.

d.

Referat fra sidste års generalforsamling blev oplæst og godkendt af de tilstedeværende.
Mogens Blichfeldt spurgte ind til størrelsen af fradragsberettigede beløb i forbindelse
med, at fradragsmuligheder for 10-års kontrakter og gaver blev omtalt.

e.

Formandens beretning
Kenneth Christensen fortalte om menighedernes opfordring til Maurice Warnon om at få
en ny dansk biskop og om resultatet heraf, bispekonsekration af Uffe Børjesen den 24.
juli 2010.
Kenneth fortalte også, at der i det forløbne år er kommet to nye kirkecentre i Danmark,
et i Ans viet til St. Raphael og et i Svendborg viet til St. Michael.
Præstesynoden har også i det forløbne år besluttet, at kirken kan vie to personer af
samme køn, dog kan en præst undslå sig personligt, hvis dette strider mod dennes
overbevisning.

Der arbejdes i øjeblikket med et skilsmisseritual i præstesynoden.
Foreningen LKK i Danmark har haft en Facebookprofil, der blev lukket ned i det
forgangne år p.gr.a. manglende interesse / vedligehold.
f.

Kassererens beretning
Simone Andersen fortalte, at indtægterne er meget stabile. Overskuddet er steget en del,
hvilket primært skyldes Helligåndsmenighedens flytning fra Danielkirken til Brønshøj
Kirkevej med deraf følgende billigere husleje.
Der blev talt gaver, muligheder for at bruge fradragsrettighederne skattemæssigt og
vigtigheden af at udnytte disse muligheder.

g.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

h.

Fastsættelse af de lokale menigheders bidrag
Med baggrund i Foreningen LKK ’s økonomi og de enkelte menigheders tilsvarende
foreslog Kenneth Christensen et kontingent på 0 kroner, hvilket blev enstemmigt
vedtaget.

i.

Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag om, at generalforsamlingen fastsatte et kontingent for
medlemmer, som ønsker medlemskab af Foreningen og ikke af en lokal menighed.
Dette afstedkom
-

en opfordring til revidering af vedtægterne (bl.a. den økonomiske del) til næste
generalforsamling. Birgit Ljungdahl sagde ja til at arbejde videre med
vedtægtsændringerne.

-

en diskussion om (principperne for) kontingentfastsættelse. Diskussionen
afbrydes.

-

en kontingentfastsættelse for indeværende år på kr. 800,-. Endvidere at punktet
tilføjes ordinær dagsorden. Dette vedtages enstemmigt.

j.

Kasserer Simone Andersen var på valg. Hun blev genvalgt enstemmigt og med applaus.

k.

Valg af menige medlemmer og suppleanter
Menigt medlem: Lis Olesen blev valgt som nyt menigt medlem
2. suppleant: Jan Kvistborg blev genvalgt som 2. suppleant

l.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Else Violetta var på valg som revisorsuppleant – hun genvalgtes

m.

Valg til øvrige ansvarsområder

Punktet kom ikke til behandling, men i forløbne år har Morten Langlo været
Webansvarlig, udgivelse af Sanctus har Kenneth Christensen, Jan Kvistborg og Uffe
Børjesen stået for, og trykning og udsendelse har Ronnie Ehmke taget hånd om.
n.

Eventuelt – Der var intet til punktet.

Albertslund, den 13. april 2010
Susanne Bang

