Referat af
7. Ordinær Generalforsamling
Foreningen Liberal Katolsk Kirke
Århus 5. april 2012
--------------------------------------------------Tilstede:

17 personer, heraf 15 stemmeberettigede

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent:

Dorte Abildskov

Referent:

Susanne Bang

Stemmetællere: Elena Hansen
Ole Nielsen
b) Konstatering af om generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.
c) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
d) Godkendelse af referat fra forrige (sidste) generalforsamling
Formanden læste referatet af generalforsamlingen fra 2011 op. Iflg. dette referat var C.
W. Leadbeater’s The Science of the Sacraments / Læren om sakramenterne
færdigredigeret, men da oversættelsen endnu ikke her i 2012 er lagt ud på
hjemmesiden / blevet gjort tilgængelig på anden måde blev der spurgt ind til årsagen
til og tidshorisonten herfor. Værket er på vej gennem den sidste korrekturlæsning og
vil iflg. formanden være tilgængelig senest til næste ordinære generalforsamling.
e) Formandens beretning
Formanden lavede en historisk gennemgang af Landsforeningen / Foreningen Liberal
Katolsk Kirke med specielt henblik på de forsøg på godkendelse af foreningen som
trossamfund, der har været gennem 25 år.
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I deres seneste respons til foreningen skriver Ankestyrelsens Familieretsafdeling,
hvorunder godkendelsen nu hører:
”Udvalget er sindet til at indstille Foreningen Liberal Katolsk Kirke i Danmark til
godkendelse som trossamfund, såfremt medlemstyperne og synoden beskrives
nærmere i vedtægterne.”
hvorfor formanden havde forberedt de nødvendige ændringer af foreningens
vedtægter. Vedtægtsændringerne blev læst op og startet gennemgået.
Der blev herefter en sådan diskussion og stillet så mange spørgsmål, at det blev
besluttet at afbryde og udskyde videre diskussion til punktet indkomne forslag.
Formandens beretning blev sat til afstemning. 14 godkendte, 1 afstod fra at stemme.
f) Kassererens beretning
Kassereren fortalte, at der har været en omsætning i 2011 på kr. 161.452,55, hvoraf
gaverne stod for 111.048,42. Der er et overskud på kr. 72.383,61, der overføres til
2012.
Resultatet skyldes bl.a., at Helligåndskirken har haft sit første reelle overskud og at
denne menigheds husleje for en stor del er givet som gave.
Kassererens bekymring er vigende medlemsindbetalinger og en vigende
medlemstilgang.
Der er i dag
13 betalende medlemmer i København
8 betalende medlemmer i Hillerød
13 betalende medlemmer i Århus
12 betalende medlemmer i Aalborg
Der blev endnu en gang gjort opmærksom på 10-årskontrakterne og opfordret til at
bruge dem.
g) Godkendelse af regnskab
Efter forskellige uddybende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.
h) Fastsættelse af de lokale menigheders bidrag
Der blev ikke fastsat noget bidrag fra de lokale menigheder til foreningen.
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i) Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden menighedstilknytning
Dette kontingent blev igen i år fastsat til kr. 800,00.
j) Indkomne forslag
Det skal for god ordens skyld bemærkes at dette punkt behandledes før punkterne h)
og i) – dels p.gr.a. diskussionslyst, dels på grund af praktiske arrangementer i forhold
til hjemtransport.
Udover formandens forslag til vedtægtsændringer havde biskoppen også den 14.
februar indsendt et forslag til vedtægtsændringer på den baggrund og med den
begrundelse, at de internationale, de nationale og de lokale love skal være i
overensstemmelse med hinanden.
Referentens kommentar:
Der var således to sæt vedtægtsændringer at tage stilling til.
Det ene sæt – formandens – sigtede på en godkendelse af foreningen Liberal Katolsk
Kirke som trossamfund.
Det andet sæt – biskoppens – sigtede mere bredt i forhold til den internationale og den
nationale lovgivning.
Slut kommentar.
Efter en lang og ophedet debat blev man enige om at pålægge
1) formanden og biskoppen at udarbejde et nyt ændringsforslag, der opfylder alle
krav fra den internationale LKK og den nationale verdslige lovgivning samt
udtrykker det, LKK i Danmark står for.
Dette forslag skal fremsættes og evt. vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling.
2) bestyrelsen for foreningen at finde en måde, hvorpå en ekstraordinær
generalforsamling kan finde sted, evt. uden at vi mødes fysisk alle sammen, og med
maksimal kommunikation og information til medlemmerne vedr. de fremsatte
punkter.
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k) Valg af formand eller kasserer
l) Valg af menige medlemmer og suppleanter
m) Valg af revisor og revisorsuppleant
n) Valg til øvrige ansvarsområder
Som det fremgår af ovennævnte blev antallet af generalforsamlingsmedlemmer
løbende mindre, og efter kl. 17.00 var generalforsamlingen ikke længere
stemmemæssigt gyldig.
Derfor fortsætter hele bestyrelsen på deres gamle pladser. Eneste undtagelse er Karin
Joy Wolff, der ikke genopstillede. I hendes sted indtrådte Karen Høgenhaug Ibsen,
Aalborg. Disse mandater skal bekræftes af førstkommende generalforsamling. Det skal
dog bemærkes, at alle på valg havde sagt ja til at blive valgt eller genvalgt.
Specielt vedrørende punkt n) øvrige ansvarsområder
Webansvarlig er Morten Langlo. ansvarshavende redaktør for Sanctus er biskoppen.
Sanctus rundsendes pr. mail til menighedsrådsformændene eller anden
ansvarshavende, som udprinter og udsender i sit menighedsområde.

En tak til dem, der sagde deres mening.

Albertslund, 21. april 2012

