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Foreningen Liberal Katolsk Kirke i Danmark
§ 1
Navn og virke
1.1 Foreningens navn er Liberal Katolsk Kirke i Danmark
(herefter kaldet kirken), og dens hjemsted er der, hvor
bestyrelsesformanden bor.
1.2 Kirkens formål er at fremme Kristi arbejde i Danmark ved
at uddele sakramenterne til dem, der i ærbødighed nærmer
sig dem, samt ved sin gudsdyrkelse, undervisning og
anden virke at fremme menneskehedens åndelige velfærd.
Kirkens principper og lære er baseret på den af Den Internationale Bispesynode (General Episcopal Synod) autoriserede Principforklaring og kort læresammenfatning.
1.3 Lokale menigheder skaber rammerne for kirkens arbejde
og former dens gudstjenesteliv.
§ 2
Medlemskab
2.1 Medlem af kirken er enhver, der har modtaget dåben eller
konfirmationens sakramente med liberal katolsk kirkes
ritual, er ceremonielt optaget som medlem eller er kontingentbetalende (indtil 4. mdr.s restance).
2.2 Såfremt en person allerede er døbt i et andet kirkesamfund, bliver dåben meddelt betinget, sub conditione, og
ikke som en gendåb. Hvis man har sin dåb fra et kirkesamfund, der har bevaret den apostolske succession, kan
medlemskab opnås ved konfirmationens sakramente. Hvis
en person ikke ønsker at modtage dåbens sakramente, kan
medlemskab opnås ved en kort ceremoniel optagelse.
Medlemskab opnås også ved at være kontingentbetalende.
2.3 Et medlem kan på ethvert tidspunkt udtræde af kirken ved
skriftlig meddelelse. Man er derefter ikke længere bundet
af kirkens lovgivning og organisation.
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§ 3
Kontingent
3.1 Til drift af de lokale menigheder kan betales et årligt
kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes lokalt i de
enkelte menigheder, og midlerne forvaltes lokalt under
ansvar over for kirken.
3.2 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse
for dem, som står uden for en menighedstilknytning, men
som ønsker at støtte kirken økonomisk.
3.3 Generalforsamlingen fastsætter de lokale menigheders
bidrag til kirkens centrale økonomi.
§ 4
Regnskab og revision
4.1 De lokale menigheder aflægger en gang årligt, senest 1.
marts, et revideret regnskab til bestyrelsen. Regnskabsåret
følger kalenderåret.
4.2 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende,
at formand og kasserer hver for sig kan råde over netbank
til følgende af foreningens konti: liberal katolsk kirke i
Danmark og bispekontoen. Ansvarlige personer for lokale
menigheder kan på tilsvarende måde kan råde over egne
beholdninger til disse menigheders egen drift.
4.3 Udbetalinger over 500 kr. skal godkendes skriftligt af
såvel formand som kasserer.
4.4 Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
§ 5
Generalforsamling
5.1 Kirkens ordinære generalforsamling finder sted en gang
årligt inden udgangen af april. Tid og sted besluttes af
bestyrelsen.
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5.2 Indkaldelse samt dagsorden til ordinær generalforsamling
skal tilsendes de stemmeberettigede medlemmer (§ 5.6)
mindst fire uger i forvejen.
5.3 På generalforsamlingen skal følgende emner behandles:
a. Valg af dirigent, referent og stemmeoptællere
b. Konstatering af om generalforsamlingen er lovligt
indkaldt
c. Godkendelse af dagsorden
d. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
e. Formandens beretning
f. Kassererens beretning
g. Godkendelse af regnskab
h. Fastsættelse af de lokale menigheders bidrag
i. Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden
menighedstilknytning
j. Indkomne forslag
k. Valg af formand eller kasserer
l. Valg af menige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
m. Valg af revisor og revisorsuppleant
n. Valg til øvrige ansvarsområder
o. Eventuelt
5.4 Forslag til den ordinære generalforsamling skal være
kirkens bestyrelse i hænde inden udgangen af februar.
5.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er
indkaldt i henhold til vedtægterne.
5.6 Alle stemmeberettigede medlemmer har ret til at komme
med forslag. Stemmeberettigede er de medlemmer, der er
restancefri og har været medlemmer i 3 mdr. Ingen har
stemmeret i sager, hvor vedkommende er inhabil. Der kan
brevstemmes til formanden, som fremlægger stemmerne
ved forslagets fremlæggelse. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
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5.7 Regionalbiskoppen kan ophæve en beslutning, der strider
imod kirkens almindelige vedtægter (General Constitution) eller kanoniske regler (Code of Canons) eller, som
han vurderer, er uforeneligt med kirkens almindelige interesse.
5.8 Alle spørgsmål afgøres ved akklamation eller, dersom
nogen stemmeberettiget ønsker det, ved håndsoprækning
eller hemmelig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal eller alm.
flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
5.9 Referat fra generalforsamlingen skal være tilgængelig for
medlemmerne på kirkens hjemmeside senest en måned
efter generalforsamlingen.
5.10 De lokale menigheders årsmøde finder sted en gang
årligt inden udgangen af februar. Nærmere bestemmelser
afgøres lokalt.
§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis
kirkens bestyrelse beslutter det, eller såfremt mindst en
tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer ønsker
det. På den ekstraordinære generalforsamling behandles
udelukkende det eller de spørgsmål, som forårsagede
indkaldelsen.
6.2 Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal tilsendes de stemmeberettigede mindst to
uger i forvejen.
§ 7
Bestyrelsen
7.1 Imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen kirkens
udøvende og besluttende organ. Bestyrelsen står til ansvar
over for generalforsamlingen.
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7.2 Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer,
samt to suppleanter.
7.3 Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer. I tilfælde af
at alle 4 er lægfolk (til subdiakonen), udpeger den klerikale synode yderligere 2 medlemmer; i tilfælde af at 3
af de valgte medlemmer er lægfolk udpeger den klerikale
synode yderligere 1 medlem.
7.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, suppleanter for et år. Genvalg kan ske. Formanden og kassereren
vælges med forskudte mandatperioder. Alle i bestyrelsen
skal være døbt, konfirmeret eller ceremonielt optaget i
kirken jf. General Constitution.
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3
medlemmer, heraf mindst 1 fra den klerikale synode, er
til stede.
7.6 Den klerikale synodes medlemmer af bestyrelsen kan
sætte en beslutning i bero indtil regionalbiskoppen har
udtalt sig.
7.7 Regionalbiskoppen kan ophæve en beslutning, der strider
imod kirkens almindelige vedtægter (General Constitution) eller kanoniske regler (Code of Canons) eller, som
han vurderer, er uforeneligt med kirkens almindelige interesse.
§ 8
Den klerikale synode
8.1 Den klerikale synode i Danmark består af alle liberalkatolske præster og diakoner af godt omdømme. Biskopper
og subdiakoner kan deltage i synodens aktiviteter uden
stemmeret.
8.2 Synoden træder sammen mindst en gang om året for
at drøfte spørgsmål af betydning for kirkens funktion.
Synoden kan rette henvendelse til regionalbiskoppen, som
også selv kan henvende sig til synoden, for at få råd eller
udtalelser i spørgsmål, som angår kirken.
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8.3 Mellem synodemøderne kan formanden udsende spørgsmål af
særlig vigtighed til skriftlig tilkendegivelse fra synodemedlemmerne, men dette dog kun under forudsætning af, at en afgørelse
ikke kan udsættes til næste synodemøde.
8.4 Synoden vælger formand og næstformand samt evt. repræsentant
og suppleant til bestyrelsen (jf. § 7.3).
8.5 Synodens formand skal holde biskoppen underrettet om synodens
virksomhed og tilsende ham alle indkaldelser.
§ 9

Opløsning af foreningen / ændring af
formålsparagraffen
9.1 Opløsning af foreningen eller en ændring af dens formål kan kun
besluttes på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. 2/3 af
medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.
9.2 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes til en ny generalforsamling, som kan træffe beslutningen med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
9.3 I tilfælde af opløsning overdrages foreningens ejendele herunder
evt. formue den klerikale synode til fremtidig brug for liberal
katolsk kirke i Danmark.
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