liberal katolsk kirke
en fri universel kirke

Referat fra den 3. ordinære generalforsamling
Ålborg, den 21. marts 2008
a) Mødet indledes med at vælge dirigent og referent. Her vælges Kenneth som dirigent og Karin som
referent.
b) Kenneth konstaterer at mødet er lovligt indkaldt.
c) Og dagsorden er ifølge vedtægterne.
d) Referat fra sidste mødes godkendes.
e) Formandens beretning: LKK er i 2007 i fin vækst, med nyt center for Sydvestsjælland og håb om
endnu et center i Nordsjælland. Biskop Kaj, har efter mange års tjeneste, trukket sig tilbage, og den
præsiderende biskop Maurice er så indtrådt som regionalbiskop “ex officio”. Han er dermed biskop
for Danmark – Norge – og Island. Det er ret upraktisk, at det bliver så besværligt at få en biskop når
der skal forrettes konfirmationer og ordinationer idet han bor i New York. Men som det er lige nu,
skal der være 6 LKK centre eller kirker før vi er berettiget til egen biskop. Vi satser nu på at komme
op på de 6 centre, og det er bestemt muligt. De 3 “gamle” kirker er København, Århus og Aalborg,
og der er nye centre på vej. I Støvring (hvor Asbjørn bor – ca. 15 km syd for Aalborg),
Sydvestsjælland (Uffe), hvor der er et spirende center, og Nordsjælland, som også er på vej. Så vi er
godt på vej til de krævede 6 centre eller kirker, så vi kan håbe på snarligt at kunne blive berettiget
til en biskop i DK.
Der er også udtrykt ønske om center i Stavanger.
f)

Kassererens beretning: menighederne har været lidt langsomme med at aflevere materiale til
kassereren, så vi fik uddelt et foreløbigt regnskab.
Omsætningen har været faldende, og der opfordres til at der reklameres for dvd’en med Jans
kursus om messens væsen, de er en god indtægtsmulighed for LKK i Danmark, som jo er den kasse,
hvorfra der tages, når/hvis vi skal foretage os noget “større”
Der opfordres igen til, at man “binder” sig for 10 års‐kontingent, og derefter benytter sig af
muligheden for så at trække bidraget fra i skat. Ligesom gaver til LKK kan være fradragsberettiget.
Vi kan nemlig kun bevare retten til at være fradrags‐berettiget kirke, såfremt medlemmerne rent
faktisk benytter denne ret. For god ordens skyld skal nævnes, at selvom man på papiret egentlig
binder sig for kontingent i 10 år, så er det dog stadig muligt at melde sig ud og dermed undgå
kontingent, såfremt man skulle ønske det.

g) Det foreløbige regnskab godkendes. Revisor = Dorte
h) Intet under h

Vend

i)

Indlæg ved Jan:
Esoterisk netværk, som Søren Hauge står i spidsen for, og som før bestod af nogle teosofiske
foreninger, åbner nu for samarbejde med en del flere spirituelle organisationer, herunder LKK.
Der vil her være et årligt møde, til udveksling af tanker og ideer. Man kan læse mere om dette på
http://www.teosofi‐net.info. Jan taler varmt for dette forslag og udtrykker bl.a., at det er en god
idé at vi/LKK bliver mere synlige, for som nogen spøgefuldt har udtrykt det, så tenderer LKK til at
være Danmarks bedst bevarede hemmelighed. Det vedtages at vi tilslutter os Esoterisk netværk.

j)

Kassereren Simone genvælges.

k)

Som mening medlem vælges Karin Joy Wolff. Og til 1. Suppleant, til 2009 vælges Susanne Bang og
som 2. Suppleant, til 2010 vælges Jan Kvistborg.

l)

Revisorsuppleant = Eigil.

m) Øvrige: Webansvarlig er Morten Langlo. Ansvarshavende redaktør for Sanctus er Jan Kvistborg og
ansvarlig for trykning er Kenneth Christensen.
n) Eventuelt:
Det er og bliver mere og mere vigtigt, at vi får formuleret let forståeligt, mere eksakt og mere
bevidst; ”Hvad laver vi?”, ”Hvad kan vi (tilbyde)?” og i det hele taget ”Hvad står vi for”, og ikke kun i
form af vores egen hjemmeside, www.lkk‐dk.dk
Der tales om, at der med fordel kunne opstilles 3 punkter, som kort kunne ridse LKK op, for
eventuelle “nye” og “nysgerrige” mennesker, som så måske fik lyst til at lære os nærmere at kende.
Et punkt kunne f.eks. være at LKK bl.a. indbefatter troen på reinkarnation
Et andet punkt kunne være at LKK rummer og befordrer selvudvikling/sjælsudvikling
Og Jan nævner som muligt punkt, at vi i LKK er gode til ceremoniel magi og tempelskoling.
Her og nu kommer vi ikke frem til konkrete beslutninger, men taler om at det ville være et skridt
fremad, i synliggørelse af LKK, om vi kunne få formuleret disse korte punkter, og dermed f.eks. have
mulighed for kortfattede foldere eller andet, som også kan medvirke til at vi bliver mere synlige.
Men her og nu, kan vi glæde os over at vi bliver mere synlige via samarbejdet i Esoterisk netværk.
Der har før været lagt op til at have en blog på LKK‐dk. dk, men det sivede ud. Men websiden
fornyes og bygges op, så der kan komme en blog, så der dermed kan komme et forum for debat om
LKK. En blog giver jo god mulighed for kommunikation. I denne forbindelse kontaktes web
administrator Morten Langlo.
Walter takker Jan for sit store arbejde for at arrangere og stå i spidsen for dette års
påskearrangement. Denne tak er resten af de fremmødte meget enige i. Også Kenneth takkes for
sit store arbejde for LKK. ☺
Karin, som efter en lang pause, igen er med i menigheden i Aalborg, udtrykker stor glæde ved
påskens arrangement og opfordrer til, at der også fremover, så vidt muligt, laves et sådan påske
arrangement, hvor vi dels har mulighed for aktivt at følge hele påskens “mystik” gennem tjenester
på hver af påskens dage, samt samtidig har muligheden for at møde hinanden lidt på kryds og
tværs af de menigheder, vi ellers hører til i. Der er bred tilslutning til denne tanke.
Der spørges til, hvor tit Sanctus kommer og det oplyses at det er 3 gange årligt.
Mødet hæves og der takkes for god ro og orden.
Ved referent Karin Joy Wolff

