
 
 
 
 
 
 

Liberal katolsk kirke i Danmark 
Referat fra den 6. ordinære generalforsamling 

Aarhus, den 23. april 2011 
 

 Til stede var 14, heraf 10 med stemmeret 
a) Dirigent, referent og stemmetællere.  

Dirigent Dorte Abildskov; Referent Kenneth Christensen; Stemmetællere Karin Joy Wolff, Per Kirkeby og Jan 
Kvistborg. 

b) Generalforsamlingens lovlighed. 
Det blev påpeget at indvarslingen i Jylland ikke levede op til vedtægternes påkrævede 4 uger. Protesten blev 
taget til efterretning. Forsamlingen besluttede dog at fortsætte generalforsamlingen med stemmerne 8 for 
og 2 hverken for eller imod, idet der ikke formodedes at ville være kommet væsentligt flere mennesker, 
såfremt indkaldelsen havde været rettidig. Bestyrelsen lovede at det ikke ville gentage sig. 

c) Dagsorden ifølge vedtægterne blev godkendt 

d) Referat fra forrige generalforsamling oplæstes og blev godkendt 

e) Resumé af formandens beretning. 
2010 bød på to store begivenheder med international deltagelse i København: Påsken, hvor tjenester blev 
afholdt på tysk såvel som dansk, og bispekonsekrationen, hvor Uffe Børjesen blev konsekreret. På 
udgivelsessiden udkom tre numre af Sanctus og et temahæfte om de syv stråler. Endelig er der kommet en 
særlig LKK-salmebog og fire cd’er med de salmer, vi bruger, og en række cd’er med musik til brug under vore 
tjenester.  
 
Under en ekstraordinær generalforsamling i november blev vedtægter justeret i forhold til definitionen på 
stemmeberettigede medlemmer og ikke stemmeberettigede medlemmer. Som følge af opfordring fra 
generalforsamlingen i 2010 er der arbejdet med at klargøre en ansøgning til Familiestyrelsen om godkendelse 
som trossamfund, hvilket vil indebære, at ægtevielser i LKK for juridisk gyldighed. Mogens Blichfeldt har 
fremstillet en opdateret elektronisk fortegnelse af kirkens medlemmer. 
 
Der arbejdes på en oversættelse til dansk af kirkens internationale lovtekster, og der arbejdes ligeledes med 
en dansk version af de gnostiske epistler og evangelier, som anvendes i LKK i Holland. Ligeledes arbejdes der 
på at digitalisere kirkens studiemateriale fra the Liberal Catholic Institute of Studies, således at det bliver let 
tilgængeligt for alle interesserede. 
 
Biskop Leadbeaters hovedværk, Læren om sakramenterne, er færdigredigeret, og det udlagdes til debat, om 
den skulle udgives på papir bogform, i epub format til e-boglæsere eller som PDF fil alene. Der var en 
overvejende stemning for det sidste, og formanden ville derfor arbejde videre med sidstnævnte.  
 
Den efterfølgende debat drejede sig navnlig om det betimelige i at bruge energi på at oversætte kirkens 
lovgivning til dansk. 
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f) Kassererens beretning. Regnskabet for 2010 blev uddelt og præsenteret af foreningens revisor idet 
kassereren havde meldt forfald.  

Regnskabet gav anledning til en uddybning af mulighederne bag LKK’s fradragsberettigelse i henhold til 
ligningslovens § 8A og § 12.3. Ved at binde sig med en såkaldt ”10-årskontrakt” vil medlemmers årlige bidrag 
til kirkens være fuldt fradragsberettigede. Ligeledes vil der kunne fradrages gaver op til 14.500 kr. Gaver 
behøver ikke være direkte kontanter, men kan være donation af et tilgodehavende på f.eks. bidrag til 
kirkefrokost, blomster og andet kirkeudstyr, kørselspenge osv. 

g) Regnskabet godkendtes.  

h) De lokale menigheders bidrag til foreningens fælles konto er fortsat 0 kr. Foreningen har haft en indtægt på 
salg af DVD’er med Jans foredrag, og disse penge finansierer lejen af lokalerne i påsken. 

i) Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden menighedstilknytning fastsattes til 800 kr. 

j) Indkomne forslag.  
På baggrund af afstanden fra generalforsamlingen til udgivelsen af Sanctus, var der var indkommet et forslag 
til vedtægtsændring fra formanden vedr. § 5.9. Forslaget blev enstemmigt godkendt, og teksten lyder 
herefter: Referat fra generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne på kirkens hjemmeside 
senest en måned efter generalforsamlingen. 

k) Valg af formand. Kenneth Christensen genvalgtes til 2013. Der var en principiel debat om, hvorvidt 
formanden måtte være medlem af præstesynoden eller om det skulle være et menigt medlem.  

l) Valg til bestyrelse og suppleanter. Som mening medlem genvalgtes Susanne Bang til 2013. Desuden valgtes 
Karin Joy Wolff og Birgit Ljungdahl begge til 2012.  

m) Valg til revisor. Til revisor genvælges Dorte Abildgård til 2013. 
 

Den samlede bestyrelse ser herefter således ud: 

Formand  Kenneth Christensen til 2013 

Kasserer  Simone Andersen til 2012 

Bestyrelse  Lis Olesen til 2012 

 Susanne Bang til 2013 

 Karin Joy Wolff til 2012 

 Birgit Ljungdahl til 2012 

Revisor Dorte Abildgård til 2013 

Rev.suppleant. Else Violetta til 2012 

 

n) Øvrige ansvarsområder. Webansvarlig er Morten Langlo. Ansvarshavende redaktør for Sanctus er Jan 
Kvistborg, ansvarlig for trykning er Kenneth Christensen og for distribution Lis Olesen. 

o) Eventuelt. Der blev nedsat et udvalg, som skal kigge på de forskellige menigheders vedtægter samt 
vedtægterne for Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark med henblik på overensstemmelse. 
 
Karin Joy Wolff gjorde opmærksom på at LKK’s facebook profil på mystisk måde er blevet aktiv igen. Og Karin 
gjorde opmærksom på at denne gruppe er ”åben” hvilket vil sige, at enhver som har lyst, kan være med OG 
på væggen kan bidrage med information og tanker, hvilket der opfordres til. Det primære formål med 
gruppen er dog ikke så meget ”at der skal ske noget”, men at være et sted, hvor eksistensen af liberal katolsk 
kirke er synlig og dermed give ”nysgerrige” en mulighed for at finde folk de kan kontakte, med evt. 
spørgsmål. Karin opfordrer derfor også enhver LKK person, som har en fb profil at søge og deltage i gruppen 
”Liberal Katolsk Kirke. Ved evt. tvivl kontaktes Karin. 

 
Mødet blev hævet og der takkedes for god ro og orden. 


