Referat af Vi er også Kirkens
Generalforsamling den 26. marts 2006 kl. 14.00.
Mødet blev indledt af formand Kristine Fog-Morrissette. Der var 17 medlemmer af VEOK til
stede inklusiv bestyrelsen.
1.

Valg af stemmetællere
Birgit Sterll og Andrea-Cecilie Sterll Jaworski blev valgt.

2.

Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Martin Ghisler, der blev valgt.

3.

Formandens årsberetning
Herefter fremlagde Kristine Fog-Morrissette sin årsberetning, der vedlægges som
bilag til dette referat og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Beretningen
blev vedtaget med akklamation.
Formanden opfordrede under sin beretning til debat omkring VEOKs forsatte virke.
Herefter fulgte en livlig debat af to timers varighed. Den første del af debatten
drejede sig om den i 2005 givne støtte til Katolsk Dialog, som Generalforsamlingen håber genopstår som blad/web-side. En repræsentant fra
arbejdsgruppen var til stede og redegjorde for arbejdet. Det er vigtigt for det
kommende blad at det er 100 % uafhængigt af VEOK. Støtten er givet uden
modkrav.
Den øvrige debat drejede sig om VEOK’s indsatsområder. Et medlem foreslog, at
de spørgsmål han havde foreslået til medlemsundersøgelsen stadig var relevante.
Samme medlem foreslog en skarpere profil, VEOK skulle være mindre pæn, selv
om man trådte over nogle ømme katolske tæer. Et andet medlem foreslog at der
blev nedsat nogle debatfora, der kunne drøfte emner af relevans og til støtte for
medlemmerne, og vedkommende tilbød at hjælpe til. Kristine Fog-Morrissette
oplyste, at der faktisk forelå et forslag fra et bestyrelsesmedlem om det samme, og
ville have nævnte det under indkomne forslag. Et tredje medlem foreslog at VEOK
udsender pressemeddelelser i forbindelse med sine bestyrelsesmøder. Emner
kunne f.eks. være en kommentar til Pavens seneste rundskrivelse. Der kom
forslag om at holde 2 årlige medlemsmøder, hhv. forår og efterår. Et medlem
foreslog at www.veok.dk åbnede for en dialogside, hvor medlemmerne kunne
lægge indlæg op. Web-masteren lovede at undersøge de tekniske muligheder.
Der skal være en redaktør, for at sikre mod injurierende eller ulovlige indlæg jf. de
danske love. Endelig blev der foreslået kontakt til andre kirkesamfund.
Dirigenten afrundede debatten og opsummerede de ovennævnte forslag.

4.

Regnskabsaflæggelse
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jens Buch og godkendt af
generalforsamlingen.

5.

Indkomne forslag
a. Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen:

§ 4, stk. 5 ændres til: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
(Ændres for ikke at begrænse muligheden for at generalforsamlingens deltagere
spontant ønsker at stille op).
§ 5, stk. 6 1. sætning ændres til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst
halvdelen er til stede, herunder formand eller næstformand. (Ændres af formelle
grunde)
§ 9 stk. 2 til: Ved opløsning tilfalder formuen en anden katolsk organisation efter
bestyrelsens valg.
Ændringerne blev vedtaget enstemmigt.
6.

Godkendelse af budget
Budget for 2006 blev godkendt. Hvis der er budget til det i 2006, og et nyt KD
udkommer, henstillede Generalforsamlingen at Katolsk Dialog fik yderligere støtte
uden nogen betingelser.

7.

Fastsættelse af årskontingent for kommende regnskabsår
Bestyrelsen indstillede at kontingentet blev 50,- kr. for 2007. Generalforsamlingen
ønskede, at kontingentet holdes uændret på kr. 100,- for 2007. Det blev vedtaget
enstemmigt.

8.

Valg af formand
Nuværende formand ønsker ikke genvalg pga. arbejdspres i sit daglige virke.
Kristine Fog-Morrissette uddybede sin begrundelse og meddelte, at hun gerne
fortsætter i bestyrelsen, hvis hun blev valgt. Bestyrelsen indstillede Bent Raith. Da
der ikke var andre kandidater påtog Bent Raith sig opgaven og blev valgt med
akklamation.

9.

Valg af 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
A. På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer, som var villige til genvalg, men som
også gerne gav plads til nye bestyrelsesmedlemmer. Birgit Sterll opstillede.
Herefter blev kandidaterne Kristine Fog-Morrissette, Gitte Mondrup og Birgit
Sterll valgt med akklamation.
B. Suppleantvalg: Det blev holdt kampvalg med skriftlig afstemning efter ønske fra
én af deltagerne. Stemmerne fordelte sig med 15 stemmer til Martin Ghisler, 10
til Monique Buch og 9 til Børge Mannov. Herefter blev Martin Ghisler og
Monique Buch valgt.

10.

Valg af revisor og suppleant
Peter Raith og Sebastian Horch blev genvalgt.

11.

Eventuelt
Formanden takkede for en spændende Generalforsamling. Ellers ingen
kommentarer.
Ref. Kristine Fog-Morrissette

Bilag
Formandens beretning
ved Vi er også Kirken (VEOK’s) 4. ordinære generalforsamling 2006
Endnu et år er forløbet siden vi havde vores sidste generalforsamling. Foreningen er nu i
sit 4. år, idet vi blev dannet i november 2002.
På sidste Generalforsamling blev vi opfordret til at blive mere synlige i medierne. Det har vi
levet op til. Den 1. marts 2005 fik vi optaget en kronik i Kristelig Dagblad, der kritisk
gennemgik Pave Johannes Paul II virke i over 26 år. Både vi og avisen mente, at det var
bedst med en offentliggørelse inden hans død. Vor kronik blev citeret omfangsrigt i den
sene radio avis kl. 23.00 fredag den 1. april.
I forbindelse med Pavens død og spekulationerne om hvem, der skulle efterfølge ham blev
jeg kontaktet af TV2 Poul Erik Skammelsen og medvirkede søndag den 3. april i God aften
Danmark. Ligeledes medvirkede vi på DR P1. Fredag den 8. april medvirkede jeg i TV2
Godmorgen med Pastor Jesper Fich som modstander og med Michael Meyerheim som
studievært. Den aften den nye Pave blev valgt kom der en kort kommentar i Nyhederne kl.
22:00 optaget ved Skt. Ansgars Kirke.
Især Poul Erik Skammelsen var meget alsidig i sin fremlæggelse af situationen i den
katolske kirke, og vi fik lejlighed til at komme frem med vore synspunkter på en sober
måde. Derimod var jeg noget skuffet over Michael Meyerheim, der på selve dagen for
Pavens begravelse ønskede, at vi skulle udtale os negativt om den afdøde Pave og dels
var meget benovet over, at Pastor Jesper Fich personligt have hilst på den afdøde pave.
Det var ikke de emner, der var aftalt på forhånd og som ene gik på den kommende
Pavevalg.
Vor suppleant Børge Mannov blev ligeledes interviewet i Radioprogrammet Mennesker og
Tro den 11. april. Vor næstformand Bent Raith blev interviewet af Carl Falbe Hansen fra
Ritzau om vores syn på den nuværende situation i vor kirke.
Herudover har de enkelte bestyrelsesmedlemmer fået optaget læserbreve, især i Kristelig
Dagblad.
Det er nu næsten et år siden, den nye Pave blev valgt. Vi har forholdt os afventende og
håbede vel at Pave Benedikt ville træde ud af sin forgængers skygge. De udtalelser og
emner, der i løbet af året er blevet taget op synes nu ikke at vise den store forskel. Den
internationale organisation We are Church har sendt en opfordring til den Pave Benedikt
om at mødes med organisationen og starte en dialog. Men det er ikke blevet besvaret. We
are Church har været meget aktiv under ungdomsdagene i Tyskland sidste år, og var
meget aktivt før og under Biskoppernes synode.
I løbet af året har Kristelig Dagblad vist stor velvilje i at optage indlæg fra medlemmer af
VEOks bestyrelse, men ét emne har de – på grund af pladsmangel siger de – ikke ønsket
at optage, og det var VEOK’s protest mod saligkåringen af den afdøde Pave. Vi mener, at
der er mange faktorer, der gør at en saligkåring ikke er på sin plads.

Vi har i det forløbne år ikke haft nogen dialog med Biskop Kozon, der har ikke været
åbenlyse anledninger til at kontakte biskoppen. De præster, der i løbet af året er holdt op
med at fungere som præster har ikke været i kontakt med os. Vor oplevelse af situationen
er at disse ophør afspejler, hvad der foregår i andre katolske lande – vi er blot meget hårdt
ramt i Danmark, fordi vi i forvejen har så få danskfødte præster.
Efter vores sidste generalforsamling i 2005 har vores bestyrelse bestået af 6 personer. Vi
konstituerede os med Bent Raith som næstformand, Eva Antkowiak som sekretær. Som
kasserer Jens Buch. Monique Buch, Gitte Mondrup og Kaare Rübner Jørgensen som
menige medlemmer af bestyrelsen. Suppleanter var Martin Ghisler og Børge Mannov.
Vi har i løbet af året afholdt 6 bestyrelsesmøder og ellers været i løbende elektronisk
kontakt med hinanden. Vi har udsendt et par nyhedsbreve, hvor en del af de emner jeg har
beskæftiget mig med i beretningen er omtalt. Vi har jævnligt udsendt et antal elektroniske
nyhedsmails, som gengav artikler vi har modtaget fra vore søsterorganisationer. Monique
og Jens Buch har sørget for disse mails.
Vores hjemmeside er en vigtig faktor i foreningen. Her er der mulighed for 2-vejs
kommunikation, ligesom vi har plads nok til mere uddybende at kunne forklare vore
synspunkter og give baggrund og information for foreningens formål og virke. Det er vort
mål at hjemmesiden – som er vort ansigt udadtil – hele tiden skal tilføres nyt og aktuelt
stof. Der er plads til debatindlæg, læserbreve ligesom der kan følges op på aktuelle og
relevante artikler der har været bragt i den hjemlige - eller i verdenspressen. Det er
imidlertid et stort arbejde at holde hjemmesiden aktuel og levende, og vi har derfor brug for
frivillige der vil bidrage med indlæg og vedligeholdelse, ligesom vi kan bruge folk med EDB
faglig viden. Derfor hermed en opfordring til vore medlemmer om at melde sig med hjælp.
De af vore medlemmer der ikke har adgang til Internettet www.veok.dk opretholder
kontakten til med almindelig post, selv om det er betydeligt mere tidskrævende og
medfører portoomkostninger.
Sidste år nævnte vi, at Katolsk Dialog desværre var gået ind som blad. En gruppe aktive
katolikker søger at genoprette bladet og som web-side. Derudover kan det tilføjes at der er
behov for en reel dialog samt mere information omkring kirken fra andre lande.
Bestyrelsen har valgt at støtte dette arbejde med 5.000 kr. samt tilbudt at udsende
information om det nye Katolsk Dialog til alle medlemmerne, når det bliver aktuelt til
sommer. Vi savner et uafhængigt talerør omkring katolicismen.
Egentlige hvervekampagner har vi ikke haft, og må nok konstatere, at der er stor træghed
hos de aktive danske katolikker, der synes at affinde sig med tingenes tilstand. Det er
fortsat vor hensigt, at samle de katolikker som ikke længere er så aktive og måske
ligefrem har vendt kirken ryggen, men de er svære at få fat på. Vi har i dag 120
medlemmer og 30 interesserde. Det er fortsat bestyrelsens mål at øge medlemsantallet,
og således få så mange i tale som muligt, med deraf følgende dialog og idé udveksling.
Men vi er afhængige af at medlemmerne gør en indsats og spreder budskabet.
Vi har haft mange diskussioner i bestyrelsen omkring, hvad vil vi og vore medlemmer med
VEOK. Vi lavede et oplæg til en medlemsundersøgelse, hvor hovedpunkterne blev
udsendt i julebrevet: Nemlig hvad årsagen er til, at man vælger at støtte vor forening?

Det ville vi gerne have medlemmernes bud på! Er det blot dejligt at have en forening, der
arbejder for forandringer? Er vi sikkerhedsventil for at holde den katolske kirke ud? Eller
den lille sten i den katolske kirkes sko, der ikke kan ignoreres? Hvad kan du bruge ”Vi er
også Kirken” til? De spørgsmål og opfordringer, som vi har sendt ud i vore nyhedsbreve
har ikke medført én eneste reaktion.
Vi diskuterede medlemsundersøgelsen videre i bestyrelsen og blev ikke enige om
spørgerammen – hvilket niveau skulle den ligge på. Skulle undersøgelsen være skriftlig
med stor risiko for ringe besvarelse eller telefonisk til medlemmerne, hvilket krævede en
stor indsats af bestyrelse – ganske enkelt kræfterne slog ikke til. Vi har også intens drøftet
om foreningen fortsat har et formål! Hvordan vi kan få medlemmerne til at blive aktive – en
bestyrelse alene gør det ikke. Det vil vi meget gerne have en debat omkring det på denne
generalforsamling!
For at gøre det lettere at blive aktiv har bestyrelsen nogle forslag til vedtægtsændringer.
De diskuteres under dagsordenens punkt 5.
Endelig vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for deres beredvillige indsats, der er
gjort på bekostning af andre interesser. Stor tak til Sebastian Horch som har gjort et stort
arbejde som webmaster af vores hjemmeside.
Endelig vil jeg sige tak for de år, hvor jeg har været formand. Af arbejdsmæssige årsager
ser jeg mig ikke i stand til at fortsætte hvervet som formand. Bestyrelsen indstiller Bent
Raith. Jeg vil dog understrege at bestyrelsen har hårdt brug for at friske kræfter også
træder til.
Til allersidst vil jeg gentage sidste års opfordring til alle vore medlemmer: gå ud og udbred
kendskabet til vor forening og skaf nogle flere medlemmer. Det er vigtigt for vor
gennemslagskraft at vi er mange medlemmer. Vi er oppe imod stærke kræfter der gerne
vil bagatellisere og overhøre os, men dette kan vi vanskeliggøre ved en stor tilslutning.
Tak for ordet.

Kristine Fog-Morrissette

