
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 17. ordinære generalforsamling 

Århus, den 5. juni 2022 

 

Punkt A: Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

Dirigent Ronnie Ehmke. Referent Kenneth Christensen. Stemmetæller Susanna  

Bang. 

 

Punkt B: Konstatering af om generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, da dette er sket med udsendelsen af 

Sanctus. 

 

Punkt C: Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt D: Godkendelse af referat fra forrige årsmøde. 

Referatet godkendes. 

 

Punkt E: formandens beretning. 

Som vi vil komme ind på om lidt har tilvejebringelsen af det nyt lovgrundlag lagt en del beslag på 

opmærksomheden i store dele af kirken, ikke kun hos regionalbiskoppen og formanden, hvorfra hele 

processen blev initialiseret for ca. 1½ år siden. Det har været meget bekræftende at opleve det 

engagement, hvormed store dele af såvel præsteskab som lægfolk har gået til opgaven på, og som 

liberal katolsk kirke  

en fri universel kirke  

 



under forløbet udmøntede sig i fjorten versioner af teksten, før den var klar med det som i ser nu. 

Men alt dette vil Jan sige meget mere om, når han om lidt vil fremlægge det færdige resultat for os. 

Af særlige ting der er sket i kirken siden sidste generalforsamling i 15. august sidste år, vil jeg især 

nævne den samarbejde, der er indgået mellem liberal katolsk kirke i Danmark og virksomheden 

Dokument 24 omkring testamentering til LKK. Dokument 24 har specialiseret sig i at hjælpe 

mennesker, der vil ønsker at testamentere en del af sin arv til et anerkendt trossamfund – som LKK. 

Der er mange steder, hvor man kan oprette testamenter, men det særlige her er, at man kan få det 

gjort gratis. Virksomheden håber så på, at giverne, når de ved andre lejligheder har brug for juridiske 

assistance også vil benytte Dokument 24. Oprettelsen af testamentet foregår som regel online, men 

der er også mulighed for at ringe til virksomheden og få assistance. 

Ved oprettelse af et testamente kan man frit vælge, om det et bestemt beløb eller en bestemt 

ejendel, som skal doneres til kirken; eller om det er en procentdel af formuen der skal tilfalde kirken; 

eller om kirken skal have er restbeløbet, efter at tvangsarven er uddelt. 

Da LKK som sagt er et anerkendt trossamfund, skal vi ikke betale arveafgift til staten. 

En særlig finte i aftalen med Dokument 24 er muligheden for både at støtte et godt formål som LKK 

og sikre sine arvinger et større udbytte. Og nu må jeg erkende, at det muligvis bliver lidt langhåret. 

Ifølge arveloven skal andre arvinger end ægtefæller/samlevende og børn betale mellem op til 36 % i 

arveafgift, når arven er over en vis størrelse. Denne procent kan man ved hjælp af den særlige ”30 

%-regel” nedsætte til 30 %. Dette gøres ved at LKK betaler noget af arveafgiften. Denne regel træder 

i kraft, når LKK betænkes med 30 % af arven. Således vil søskende, fætre/kusiner og venner få en 

større andel af arven. 

Et kort eksempel Peter arver 2 mio. efter sin søster. Når skatterne er trukket fra, vil Peter få udbetalt 

godt 1,3 mio. kroner. Hvis Peters søster havde benyttet 30 %-reglen, ville Peter få udbetalt lige knap 

100.000 kr. mere, samtidig med at LKK ville få udbetalt 127.000 kr. En win-win situation for både 

Peter og kirken. 

Hvis I derfor mener, at I på et eller andet tidspunkt skal herfra, og overvejer at støtte kirken, vil jeg 

opfordre jer til at læse nærmere om, hvad samarbejdsaftalen med Dokument 24 går ud på. På 

kirkens hjemmeside er der på forsiden et link til en beskrivelse af ordningen, og der er der også link 

videre til virksomhedens hjemmeside – herunder nærmere beskrivelse af 30 %-reglen – samt til 

blanketten. Når man udfylder blanketten vil man på et tidspunkt få mulighed for at indsætte liberal 

katolsk kirke i Danmark i en rullemenu, og herefter bliver testamenteoprettelsen gratis. 

Når testamentet er udarbejdet kan man evt. få det registreret hos notaren, hvis man være helt 

sikker på at ens sidste vilje bliver respekteret. Og når vi nu er ved det, kan jeg også lige minde om, at 

vi har en sidste-vilje blanket, hvor man kan skrive, hvordan man ønsker sin begravelse, salmer, sted, 

askebestrøelse eller gravsted osv. 

Men inden alt dette bliver realiseret, er vi trods alt levende, og en del af denne levende-tilværelse 

har vi valgt at tilegne liberal katolsk kirke. I det seneste år har vi endelig kunnet kaste covid-

restriktionerne, som vi som trossamfund har skulle underordne os. Og det var virkelig en lettelse. I 

de mindre kirkelokaler, som vi bruger, har begrænsningerne i fremmødemulighed nok haft større 

betydning end i de større lokaler. Men vi er dog kommet igennem det, og aktivitetsniveauet ligner 

igen sig selv. 

Hvad aktivitetsniveau angår vil jeg især nævne vort nye center i Ålborg, hvor nye og gamle 

medlemmer mødes i en baptistkirke, som velvilligt lejer lokaler ud til os. Alt tyder på at man er i en 



god gænge, og jeg håber, at vi i løbet af det kommende år kan få stedets status hævet fra oratorium 

til kirke. Engagementet fejler i hvert fald ingen ting. 

I september sidste år fik vi i Danmark yderligere en præst, da Preben blev ordineret og med det 

samme var parat til at træde til som ansvarshavende i den indtil da præsteløse menighed i Århus, 

som i en periode havde fungeret i kraft af et forbilledligt samarbejde mellem de danske præster som 

skiftedes til at rejse til Århus for at celebrere. Det er en berigelse for liberal katolsk kirke i Danmark, 

at have fået Preben med i præsternes rækker.  

På det internationale niveau har vi efter nogle tilløb i efteråret endelig haft en bispevielse i 

Stockholm, hvor vi var et par stykker fra Danmark, som var med og medvirkede til at gøre dagen til 

en mindeværdig oplevelse for biskop Krister og den svenske menighed. Det var fantastisk at opleve 

en fuld kirke, med mange gæster og præsteskab, som også kom uden for LKK’s rækker. Til det 

efterfølgende blev der både sunget skønsang og spillet folkemusik. Det var synd, at Evert ikke nåede 

at være med til denne begivenhed i levende live, om end han helt sikkert var nærværende. I vinter 

var der endvidere en bispevielse i Holland, men i kraft af coronarestriktionerne var der ikke et ligeså 

stort fremmøde, og helt usædvanligt var der ingen repræsentanter fra Danmark. Men desværre var 

det ikke muligt at vente med at gennemføre konsekrationen til senere denne måned, hvor Holland 

vil være vært for en international præstesynode, så den blev gennemført med et minimalt kleresi. 

Birgit mindede om, at vi i november havde mistet vor kære broder og præst Mogens Blichfeldt, 

Danmarks ældste medlem. 

Herefter kunne formandens beretning godkendes. 

 

”Punkt E, 2: Biskoppens beretning - resumé” 

Biskopskonsekrationen i Stockholm blev beskrevet. 

Der er en meget fin kommunikation fra præsiderende biskop Michaël Warnon til bispesynoden. 

Biskopperne kender hinanden godt, og alle er gode til kommunikere via computer. Det er ønsket, at 

dette bliver udbygget til egentlige virtuelle bispemøder. 

Man har bl.a. behandlet et forslag fra en cubaner, som ønskede at komme med i synoden, men 

dette blev afvist, da han havde et negativt forhold til kvindelige præster. I Congo har der været 

noget uro i kirken, så det er ved at blive undersøgt nu. 

Jan afleverede nogle smukke mindeord om Mogens, og nogle gode ord om Preben. 

I de seneste par år eller mere har Jan brugt meget tid på organisation og love. Dette arbejde er nu 

ved at være i mål, og det næste vi skal arbejde med bliver værdier – hvor vil vi hen. 

Andre esoteriske gruppe anser LKK som eksperter i ceremoniel magi. 

Jan overbragte en hilsen fra biskop Uffe, og sluttede af med at sige, at Kristus er lederen, og vi er 

parat til at tjene ham. 

 

Punkt F: Kassererens beretning: 

Imellem de to seneste generalforsamlinger har kassereren meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte 

på posten længere. Formanden har derfor i samarbejde med Ronnie arbejdet med at få regnskabet 



afsluttet korrekt og diverse fradrag meldt ind til Skattestyrelsen via et håbløst forældet program, 

som der ikke er en vejledning til. Det krævede en del forsøg og telefonopringninger, men til sidst 

lykkedes det, og vi har nu lavet vores egen vejledning. 

Da vi ikke har haft en kasserer, har vi i 2021 forsømt at indkassere det bidrag, som menigheder og 

oratorier er forpligtet til.  

Kassererens beretning godkendes. 

 

Punkt G: Godkendelse af regnskab: 

Regnskabet godkendes. 

 

Punkt H: Fastsættelse af kontingent for lokale menigheders bidrag: 

Bidraget fortsætter uændret. 350,- DKK 

 

Punkt I: Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden menighedstilknytning. 

Bidraget fortsætter uændret. 250,- DKK 

 

Punkt J: Indkomne forslag: 

Forslag om hvorvidt det manglende bidrag for 2021 skulle efterbetales eller eftergives. Det blev 

vedtaget at eftergive bidraget for 2021. 

Et nyt lovgrundlag med tilhørende organisationsplan blev minutiøst gennemgået af Jan. Med et par 

ændringsforslag blev det vedtaget efterfølgende. Det endelige lovgrundlag kan findes på 

hjemmesiden. 

 

Punkt K: Valg af kasserer. 

Ronnie Ehmke vælges. 

 

Punkt L: Valg af menige medlemmer og suppleanter til landsudvalget. 

Som følge af de nye love skal disse fremover vælges lokalt. 

Preben Valeur vælges til suppleant. Preben er også revisor suppleant, og såfremt det bliver 

nødvendigt at indtage revisorembedet, vil han frafalde bestyrelsesposten. 

 

Punkt M: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Da den tidligere revisor nu er valgt til kasserer, har revisor suppleant indvilliget i at ”rykke op” på 

revisorposten. Ny revisor er således Preben Valeur. 



Ronnie Ehmke genvælges til revisor. 

Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 

Formand Kenneth Christensen til 2023 

Kasserer Ronnie Ehmke til 2024 

Repræsentant fra Maria Magdalenes Kirke: Bjørn Garby 

Repræsentanter for menighederne og synoden ventes indmeldt i løbet af de kommende måneder 

Revisor Preben Valeur til 2023 

Revisorsuppleant Johannes Larsen til 2024 

 

Punkt N: Valg af øvrige ansvarsområder. 

Hjemmeside Kirsten Mols. 

Sanctus ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg. 

Opsætning Kenneth Christensen. 

 

Punkt O. Eventuelt: 

Der var ønske om at give hjemmesiden en overhaling og udskifte nogle af de uaktuelle billeder med 

nogle mere opdaterede. 

 

Mødet forløb i god ro og orden. 

Der var 12 deltagere, alle menigheder og oratorier var repræsenteret. 

 


