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Liberal katolsk kirke i Danmark
Referat fra den 4. ordinære generalforsamling
Ålborg, den 13. marts 2009
a)

Mødet indledes med at vælge dirigent og referent. Her vælges Walter som dirigent og Kenneth som referent.

b) Walter konstaterer at mødet er lovligt indkaldt.
c)

Og dagsorden er ifølge vedtægterne.

d) Punktet referat fra sidste mødes udgik, da der ikke var noget referat til stede i lokalet.
e) Formandens beretning: Vi er nu i Danmark tre kirker samt tre centre i en opstartsfase. Det er dette som den
præsiderende biskop anser for et minimum før en provins kan få en egen biskop. Der udtryktes fra
menighederne et stærkt ønske om at denne proces snarest iværksættes.
Der blev informeret om fradragsmulighederne ved 10‐årskontrakter og gaver.
Kort nyt fra repræsentanterne for de forskellige kapeller.
Der er fremstillet cd’er med musik til alle kirkens tjenester, som kapellerne kan få hos formanden.
Sidste års efterlysning af en blog på nettet har resulteret i en profil på facebook, som dog er en noget
begrænset succes.
f)

Kassererens beretning: Regnskabet for 2008 blev uddelt og præsenteret af foreningens revisor idet
kassereren havde meldt forfald. Ligeledes blev et revideret regnskab for 2007 uddelt til erstatning for det
foreløbige, der uddeltes sidste år.
Foreningen har en stor økonomi, der for en stor dels vedkommende dækkes af gaver.
Jans kursus om messens væsen, har været 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.

h) De lokale menigheders bidrag til foreningens fælles konto er fortsat 100 kr.
i)

Ingen forslag

j)

Formanden Kenneth genvælges til 2011. Kassereren Simone sidder til 2010

k)

Som mening medlem sidder Karin Joy Wolff til 2010. Og til 1. Suppleant, til 2011 vælges Susanne Bang og som
2. Suppleant sidder Jan Kvistborg til 2010.

l)

Til revisor genvælges Dorte til 2011, til revisorsuppleant vælges Else til 2010.

m) Øvrige: Webansvarlig er Morten Langlo. Ansvarshavende redaktør for Sanctus er Jan Kvistborg og ansvarlig
for trykning er Kenneth Christensen.
n) Eventuelt: Mogens holdt et særdeles interessant power point foredrag om Moses.
Mødet hæves og der takkes for god ro og orden.

