
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 15. ordinære generalforsamling 

Jyllinge, den 9. august 2020 

 

Punkt A: Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

Dirigent Ronnie Ehmke, Referent Ronnie Ehmke og stemmetæller Ronnie Ehmke. 

 

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. 

Der er denne gang gået længere tid end nogensinde før i LKK-DK’s historie imellem to 

generalforsamlinger. Ifølge vedtægterne skal de finde sted hvert år inden udgangen af april. Men 

sådan kunne det altså ikke lade sig gøre i år. 

Siden sidste generalforsamling, som altså var i foråret 2019, er der sket en stor væsentlig ting i 

Danmark. Vi har fået en ny regionalbiskop i stedet for biskop Evert fra Stockholm, som havde haft 

liberal katolsk kirke  

en fri universel kirke  

 



Danmark under sine vinger siden 2016, hvor Uffe meldte, at han ville på orlov. Uheldigvis har vi ikke 

begrebet ”orlov” i kirkens internationale vedtægter, har det vist sig, så for mindre end et par 

måneder gik det op for os, at Uffe faktisk formelt set var på inaktiv listen. 

I juli sidste år blev biskop Jan konsekreret og selv om han er en travl mand i en høj stilling, har han 

alligevel haft tid og energi til at pleje kirken. Ikke mindst har han brugt meget tid på at tale med de 

forskellige mennesker, der arbejder i kirken, både indenlands og internationalt, og lånt dem øre og 

givet råd og vejledning, og ind imellem har Jan også været rundt i landet og holde messe. For 

eksempel har han allerede været på visitats to gange her i Jyllinge. 

Selve konsekrationen var jo en formidabel oplevelse, af nærmest en hel uges varighed + al den 

forudgående forberedelse, hvor vi fik lejlighed til at vise os selv og resten af Europa, hvor storslåede 

og prægtige vore ceremonier kan folde sig ud. Det er den slags input man kan få ved de 

internationale sammenkomster, så man får energi til at fortætte det okkulte hverdagsarbejde i det 

endog meget små. 

I løbet af efteråret blev der også lagt planer for en bispekonsekration i Stockholm, idet begge de to 

svenske biskopper er nået 75-års grænsen og der derfor skal findes en arvtager. Også til denne 

begivenhed skulle de danske deltagere spille en ledende rolle i ceremonien. 

Men som ved så mange andre ting, så verden jo lige pludselig helt, helt anderledes ud, da foråret 

nærmede sig. Således blev konsekrationen i Stockholm aflyst, men forventes nu at skulle finde sted i 

november. Ishn Allah. 

En anden ting af mere lokalt tilsnit, som blev ramt af den pandemiske nedsmeltning, var 

genopstarten af LKK i det nordjyske. Denne generalforsamling skulle fx oprindelig have fundet sted i 

Sæby, og have været dér, hvor Nordjylland genstartede. Men også her er der lagt nye planer, som 

endog involverer en præsteordination i Ålborg af Per Hundrup. Denne er berammet til 24. oktober, 

vi håber at så mange som muligt får lejlighed til at komme med og deltage i denne begivenhed. 

Dagen efter skal Per holde sin første messe, og der er allerede nu ved at blive lagt yderligere planer 

for aktiviteter i Randers og Thisted. Så der er begrundet håb om, at Nordjylland kommer stærkt på 

fode igen. 

I Århus er der ligeledes en ny præst på vej. Tidligere på sommeren så det ud til at denne proces ville 

strække sig over et par år, men så meddelte vor århusianske præst, Lise, at hun går på passivlisten. 

Preben må derfor nok belave sig på, at der ikke alligevel bliver dette lange tilløb, hvor han stille og 

roligt kan indstille sig på præsteskabet, men at der kommer mere turbo på, og muligvis allerede til 

næste sommer kan modtage præsteordinationen. Indtil da vil Jan, jeg og Per deles om at celebrere i 

Århus. 

Biskop Uffe, som uvidende om hans formelle status som inaktiv, hele tiden har taget sig af 

tjenesterne i København, er nu ved at komme tilbage på aktivlisten igen. Dette skal formelt tiltrædes 

af samtlige biskopper i verden. Tungt bureaukratisk proces. Jeg tror også at biskop Jan ved 

førstkommende lejlighed vil foreslå den internationale bispesynode, at der bliver indført en 

mulighed for at tage orlov i vedtægterne. 

Når Uffe er godkendt, vil han blive udnævnt som Jans generalvikar for Danmark. 

I Hillerød har de seneste år været påvirket, af Birgits situation, idet hun har været under kniven i 

flere omgange, og derfor i perioder har været tvunget til at holde messefri. Aktiviteterne med 

rosenkransen er dog fortsat igennem alle op- og nedturene. Birgit er i øjeblikket ved at komme godt 



til hægterne efter den sidste operation, så mon ikke Hillerød kommer til at køre igen som det skal 

efter sommeren. 

I Jyllinge vi siden sidste sommer øvet os i at holde messe med to altertjenere. Max og Johannes har 

hver især prøvet flere af de ganske mange varianter, der findes. Ikke mindst havde vi i påsken 

mulighed for i privat regi at fejre påskemysteriet i fuldt omfang, idet jeg mod forventning ikke var 

ude at rejse i den periode. Vi er ambitiøse her i kirken, og der er kommet to habile altertjenere ud af 

indsatsen, og for en måned siden modtog Max så den første af de små ordinationer fra Jan.  

Sanctus er fortsat udkommet 3 gange om året, og endnu en gang, vil jeg invitere alle, til at bidrage til 

bladet med artikler, noter, klummer hvad som helst, så læserne ikke risikerer at få den tanke, at det 

stofbidragene til bladet er en lukket fest. Sanctus er menighedens blad, og det er vigtigt, at der også 

fortsat kommer bidrag fra menigheden. 

Formandens beretning godkendes. 

 

Punkt F: Kassererens beretning: 

Regnskabet ser fint ud. Man kan se at gaver udgøre de største poster. Egenkapitalen er ikke af en 

størrelse der giver et stort råderum. 

Af anmærkning er der at der mangler indbetaling af kontingent (mere herom under indkomne 

forslag). 

Kassererens beretning godkendes. 

 

Punkt G: Godkendelse af regnskab: 

Regnskabet godkendes. 

 

Punkt H: Fastsættelse af kontingent for lokale menigheders bidrag: 

Bidraget fortsætter uændret. 350,- DKK 

Det vil være muligt at ansøge om fritagelse for kontingentbetaling. Dette gøres til Kenneth 

Christensen ansvarshavende forretningsførere. 

 

Punkt I: Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden menighedstilknytning. 

Bidraget fortsætter uændret. 250,- DKK 

 

Punkt J: Indkomne forslag: 

Ændring af Punkt 4.1: 

Punkt 4.1 ændres til: 



4.1 De lokale menigheder aflægger årligt et regnskab, der udarbejdes ifølge bestyrelsens skriftlige 

retningslinjer for foreningens regnskabspraksis´, under foreningens kasserers supervision. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Det reviderede regnskab afleveres til bestyrelsen senest den 1. marts umiddelbart efter afsluttet 

regnskabsår. 

Forslaget vedtaget enstemmigt. 

 

Punkt K: Valg af kasserere. 

Kirsten Mols genvælges. 

 

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

Lis Olesen genvælges til bestyrelsesmedlem. 

Per Hundrup vælges til suppleant. 

 

Punkt M: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Ronnie Ehmke vælges til revisor. 

Preben Valeur genvælges til revisorsuppleant for en 2-årig periode. 

Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 

Formand Kenneth Christensen til 2021 

Kasserer Kirsten Mols til 2022 

Ordinært bestyrelsesmedlem Lis Olesen til 2022 

Ordinært bestyrelsesmedlem Kitte Højer til 2021 

Suppleant Per Hundrup til 2021 

Revisor Ronnie Ehmke til 2021 

Revisorsuppleant Preben Valeur til 2021 

 

Punkt N: Valg af øvrige ansvarsområder. 

Hjemmeside Kirsten Mols. 

Sanctus ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg. 

Tryk og opsætning Kenneth Christensen. 

 

Punkt O. Eventuelt: 

Der ønskes styrket ressourcer på medlemstilgang. 

Man kunne uploade små bidder af messe sekvenser på ex. Hjemmesiden, YouTube og andre steder. 



Der kom forslag til næste generalforsamling om at ændre punkt K. således at der kommer til at stå: 

Valg af formand i ulige år, og kasserer i lige år. 

Punkt M: ændres til Valg af revisor i ulige år og revisorsuppleant i lige år. 

 

Mødet forløb i god ro og orden. 

Der blev under mødet afgivet 2 fuldmagter over Skype. 

Der var dermed 7 stemmer til vedtagelserne af de forskellige punkter. 

 


