
Vort j.nr. 252063-001

Ar 2012, den 4. februar kl. 14.00 afholdtes ekstraordiner generalforsamling i Den Koptisk-
Ortodokse Kirke i Samuelskirken, Thorsgade 65, 2200 Kobenhavn N.

Generalforsamlingen var indvarslet med tre ugers varsel og udsendt med e-mail eller almindelig
posttil 165 myndige personer med medlemskab af ellertilknytning til Kirken. Den ekstraordinare
generalforsamling var tillige annonceret i Kristeligt Dagblad den 14. januar 2012 og fra samme
dato tilgangelig pi Kristeligt Dagblad Online og Kirkens hjemmeside wrrvw.koptisk.dk.

Forud for generalforsamlingen havde 44 personer indsendt dokumentation for deres medlems-
skab af Den Koptisk-Ortodokse Kirke. Af disse medlemmer var 30 til stede pi generalforsamlin-
gen.

I generalforsamlingen deltog pastor Markos Zaky, der reprasenterede Biskop Abakir, Kirkens
Skandinaviske Stift og advokat Ebbe Holm med taleret som ridgiver for Kirken.

Ayman Samir Zaki bad forsamlingen velkommen og konstaterede, at dette msde var et historisk
mode i Den Koptisk-Ortodokse Kirke. Modet afholdes pi baggrund Kirkens udnevnelse af en
biskop for det Skandinaviske Stift, den af Biskoppen stadfestede vedtegt for Den Koptisk-
Ortodokse Kirke og Kirkens menigheder i Skandinavien samt p6 forstAelsen af, at medlemskab af
Kirken alene er reguleret i Kirkens kanoniske love.

Dagsordenens pkt. 1.:
Ayman Samir Zaki gav herefter ordet til generalforsamlingens dirigent Miriam Magdy Tanyous, der
pi baggrund af en gennemgang af Kirkens vedtagt konstaterede, at generalforsamlingen var lov-
lig og beslutningsdygtig.
Som stemmetallere foreslog dirigenten hr. Kefah Hikmet lshak og fru Anita Holm Ghabrial, hvilket
blev godkendt af forsamlingen.
Som referent foreslog dirigenten Ebbe Holm, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

Dagsordenens pkt.2:

Presentation af dagsorden for generalforsam lingen

Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden, som blev godkendt af forsamlingen.

Dagsordenens pkt. 3:
Redegorelse for Den Koptisk-Ortodokse Kirkes juridiske struktur i Skandinavien ved advokat Ebbe
Holm.
Ebbe Holm gennemgik Kirkens historiske tilstedeverelse i Danmark og konstaterede, at Kirkens
medlemmer er underlagt Kirkens love med respekt af nationale love. Kirkens medlemmer organi-
serede sig i begyndelsen af 1990erne i en foreningslignende struktur med henblik pi at opn6 nog-
le offentligretlige godkendelser i det danske samfund. En rekke bestemmelser i den dengang
oprettede vedtegt var ikke pikrevede af dansk lovgivning ligesom vedtegten ikke blev godkendt
af Den Koptisk-Ortodokse Kirkes myndigheder.
P6 baggrund af Kirkens krav til indholdet af en vedtegt for en regional eller national Kirke har Bi-
skoppen udarbejdet og stadfestet en vedtegt, der er galdende for Den Koptisk-Ortodokse Kirke.
Vedtegten er geldende og registreret i Norge og Sverige og er afstemt med SKAT i Danmark.
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Set i lyset af den igangverende kirkeretslige debat i Danmark og det omfattende regelset, der
regulerer de forhold, som et trossamfund er underkastet anbefalede Ebbe Holm, at kirkens med-
lemmer vedtager Biskoppens forslag om en sammenlagning af alle kirkens aktiviteter i en falles
administration. Herved bevares allerede opnAede godkendelser iforhold til danske myndigheder.

En rekke medlemmer havde sporgsmil og kommentarer til indlagget. Efter besvarelse af disse
fra Ebbe Holm konstaterede dirigenten, at dagsordenpunktet var fardigbehandlet.

Dagsordenens pkt. 4:
Ayman Samir Zaki redegjorde for de vanskeligheder, som det af Biskoppen udpegede midlertidige
kirker6d ved Kirken og dennes menighed i Taastrup havde haft. Vanskelighederne best6r fsrste
og fremmest i, at en rekke enkeltpersoner fra den tidligere ledelse ikke respekterede Biskoppens
indsattelse af det nye kirkerid og dermed havde umuliggjort, at det nye kirkerAd havde kunnet
overtage den okonomiske og daglige administration af Kirkens midler og bygninger. Det af Bi-
skoppen indsatte kirkerid havde heller ikke fiet adgang til menighedens bogforing, herunder liste
over kontingent- eller bidragsbetalende medlemmer. Pi grund af disse vanskeligheder og den
manglende efterlevelse af Biskoppens beslutning valgte Paven, at offentliggore Biskoppens be-
slutning i Kirkens Officielle tidsskrift El Keraza (fredag den 8. juli 201 1 - no 7,8).
Den opfattelse og praksis, som en gruppe af Kirkens medlemmer i Taastrup har udovet og fast
holdt overfor Biskoppen er i klar modstrid med Den Koptisk-Ortodokse Kirkes love og praksis. Op-
kravning af et medlemskontingent pA kr. 50,00 om mineden som forudsatning for medlemskab
og stemmeret pd Kirkens generalforsamling er ikke lovlig i henhold til Kirkens love.

Krisen har kirkeretsligt udviklet sig dramatisk til at to navngivne medlemmer af Kirken er blevet
ekskommunikeret.

Pd grund af konflikten i Taastrup og som lalge af en rekke personlige henvendelser fra Kirkens
medlemmer med snsket om at tilhore en Kirke i fred anbefalede Biskoppen at danne en menig-
hed, Skt. Pischoj i Kobenhavn. Ayman Samir Zaki informerede ligeledes forsamlingen om de akti-
viteter, som foreg6r i kirken.

Pave Shenouda tilkendegave med en bemyndigelsesskrivelse dateret den 20. december 2Q11, at
Biskoppen har Pavens fulde opbakning og er befuldmegtiget til at traffe beslutninger pi Kirkens
vegne.

Medlemmerne af det af Biskoppen udpegede kirkerAd kan anbefale den udvikling i Kirken, som
kommer til udtryk i Biskoppens plan, som bliver forelagt senere pA modet.

Flere medlemmer onskede afklaring omkring nogle af kirkerAdets oplevelser af det manglende
samarbejde. Alle sporgsmdl eller kommentarer blev besvaret, hvorefter dirigenten konstaterede,
at dette dagsordenpunkt var fardigbehandlet.

Dagsordenens pkt. 5:
Dirigenten fremlagde Biskoppens plan:

"Alle aktiviteter, aktiver og passiver, som hidtil har varet drevet eller registreret i Den Koptisk Or-
todokse Kirke i Danmark, Skt. Maria og Skt. Markus eller i de til denne horende menigheders navn
(CVRnr 28960972 og CVRnr 33830130) overfores med virkning fra den 4. februar 2012 til "Den
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Koptisk-Ortodokse Kirke" med et selvstendigt dansk CVR nummer og en samlet administration
med adresse i Danmark.
De hidtidige menigheder iTaastrup (Skt. Maria og Skt. Markus) og i Kobenhavn (Skt. Pischoj) kan
om nodvendigt blive registreret med selvstandige p-nummer med dertil hsrende dispositionsret
over n@rmere beskrevne aktiviteter.
Som kirkerid for "Den Koptisk-Ortodokse Kirke" med ansvar for menighederne i Danmark udpe-
ges:
Hr. Ayman Samir Zaki, tormand & kasserer
CPR: 190868-XXXX
Vibevang 4, 3450 Allerod
Tel.27628138

Hr. Magdy Adib Meharib, nestformand
CPR: 230761-XXXX
Uldumvej 7 ,2770 Kastrup.
Tel: 29661433

Frk. Miriam Magdy Tanyous, sekretar
CPR: 210886-XXXX
Stadionvej 119,1th, 2600 Glostrup
Te|.25703449"

Forslaget blev gennemgiet og kommenteret af Ayman Samir Zaki, hvorefter planen blev sat til
drsftelse i forsamlingen.

Efter b6de afklarende og analytiske kommentarer fra en rekke af kirkens medlemmer snskede
dirigenten afklaret, om alle i forsamlingen havde forstiet bide indhold og konsekvenser af planen.
Dette bekreftedes af forsamlingen, hvorefter dirigenten bad om generalforsamlings godkendelse
af planen. Alle tilstedeverende godkendte planen - og ingen var imod.

Nogle medlemmer onskede at tilkendegive deres store glade ved udsigten til en mere 6ben og
reguleret arbejdsform i Kirken.

Dagsordenens pkt. 6:
Valg af revisor.

Pi baggrund af kirkeridets anbefaling af valg af en ny revisor udspandt der sig en droftelse blandt
medlemmerne om, hvilke opgaver, der snskes udfort af en valgt revisor. Stemningen blandt delta-
gerne i samtalen var, at sA mange bogholderimessige opgaver som muligt i fremtiden skal lsses
ved frivilligt arbejde, medens de regnskabsopstillingsmessige og revisionspligtige opgaver skal
ligge hos revisor.

Herefter valgtes revisionsfirmaet MAZARS til Kirkens revisor.

Dagsordenens pkt. 7:
Valg af kritisk revisor.
Ebbe Holm anbefalede valg af en sikaldt kritisk revisor blandt en af Kirkens medlemmer. Opga-
ven er ulonnet, men bestir i, at den pigaldende tillidsperson gennemgAr Kirkens bilag og proce-
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durer for at sikre, at Kirkens skonomiske forvaltning foregir pA en ordentlig og for en Kirke for-
svarlig mide.

Efter en draftelse af opgavens n@rmere karakter valgtes Anders Dansholm enstemmigt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var fardigbehandlet og takkede for god ro og orden un-

der generalforsamlingens afuikling. Der vil blive udarbejdet referat af alle beslutninger, som efter-

folgende vil vere til r6dighed for Kirkens medlemmer.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.00,

Ayman Samir Zaki takkede for fremmsdet og generalforsamlingens afvikling og rettede afslut-
ningsvis en tak til dirigenten for den opgave, som hun p6 lende vis har udfsrt pi Kirkens
og pa medlemmernes vegne

Som dirigent:

tlt;an (-Z,ryov*
Miriam Magdy Tanyous Ebbe Holm
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