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År 2014 d. 24. Maj kl. 12:00 afholdes kirke ordinær generalforsamling i Den Koptisk-
Ortodokse Kirke i Danmark, CVR 28960972, i Skt. Maria & Skt. Markus koptiske ortodokse 
kirke, Taastrup Hovedgade 162, 2630 Taastrup. 
 
Generalforsamlingen var varslet med tre ugers varsel. Indkaldelsen blev uddelt til 
menigheden ved gudstjenesten og desuden annonceret på hjemmesiden koptisk.dk. 
  
Der var 27 medlemmer til stede ved generalforsamlingen. I generalforsamlingen deltog fra 
kirkerådet: Pastor Mousa Abdalla, Anita Holm Ghabrial, Mervat Sørensen og Magdy Adib 
Meharib. 
 
Fraværende: Kifah Hekmat Ishak. 
 

Dagsorden  
 

Indledning og bøn. 
 
1. Præsentation af dagsorden for generalforsamlingen. 

2. Opsumering af de opnåede aktiviteter og resultater for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i 

2013. 

3. Kirkerådets årsberetning for 2013. 

4. Kirkerådets fremlæggelse af revideret årsregnskab for Kirken i 2013. 

5. Byggetilladelse fra Høje-Taastrup Kommune for restaureringen af Taastrup kirke 

træbygning. 

6. Indkomne forslag 2014 samt forelæggelse af budget 2014. 

7. Redegørelse for valg af medlemmer til Kirkerådet og eventuelt valg af ny 

medlemmer. 

8. Valg af ny revisor 2014. 

9. Eventuelt 
 

Mødets indhold vil blive protokolleret i det omfang, der træffes beslutninger. 
Bilag til indkaldelsen kan rekvireres ved henvendelse på kontakt@koptisk.dk eller 
info@koptisk.dk  
 
Vedtægt for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Skandinavien kan downloades direkt fra kirkens 
hjemmeside: http://koptisk.dk/doc/Vedtaegt_DA.pdf 
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Dagsordenens pkt. 1: 

På baggrund af kirkens vedtægter blev det konstateret at generalforsamlingen var lovlig og 

beslutningsdygtig. Anita Holm Ghabrial var dirigent og blev desuden valgt som referent. Der 

var en diskusion om generalforsamlingen skulle optages som lydfil, men den løsning blev 

fravalgt og det blev besluttet at referent kunne skulle tage skriftlige notater. 

Amir Holm Ghabrial (Kirkens IT-administrator) bød velkommen og præsenterede 
dagsordenen for generalforsamlingen, som efter en afklaring af enkelte punkter, blev 
godkendt af forsamlingen. 
 
 
Dagsordenens pkt. 2: 

Opsummering af de opnåede aktiviteter og resultater for Den Koptisk-Ortodokse Kirke i 

2013. 

 Kirken i Tåstrup blev genåbnet i oktober 2013, efter 2 års lukning. Vi har været i 

løbende dialog med kommunen og brandmyndighederne. I samarbejde med disse 

instanser er vi nået frem til en midlertidig løsning, hvor vi har udbedret en del af de 

krævede punkter. 

 Præsten, samt resten af familien, har fået opholdstilladelse i Danmark gennem 

løbende samarbejde med udlændingestyrelsen. Pastor Mousa Abdalla bestod dansk 

prøven i oktober, samt deltog i en række kursuser om integration og kultur. 

 Den Koptisk Ortodokse Kirke i Danmark har fået en ny hjemmeside www.koptisk.dk 

som er offentliggjort i tre forskellige sprog: dansk, engelsk og arabisk.  

 Kirken har i 2013 udarbejdet en administrationshåndbog, for at gøre det lettere at 

styrer det administrative arbejde. Administrationshåndbogen er blevet revideret af to 

personer fra menighed og godkendt af kirkerådet. Der er udleveret en kopi af 

administrationshåndbogen til Biskop Abakir. 

 Gennem en vifte af forskellige indtægter: PBS, salg i kantine, Julebazar,  salg af 

bøger, gaver 8§, kollekter, Tips & lotto har kirkens menighedsråd stabiliseret 

økonomien. I 2013, har kirken indført en ny måde at indkaserer gaver på, nemlig 

PBS aftaler og det har resulteret i en langt mere stabil økonomi. 

 Kirken har i 2013 arrangeret en lang række aktiviteter, begivenheder og 

arrangementer (konference, søndagsskole udflugter, karneval, arbejdsdag, 

Informationsmøde, bla.). 

 Efter vores nye hjemmeside er blevet etableret og offentliggjort i 2013, har vi mærket 

en større interesse fra det danske samfund, og medierne er begyndte at henvende 

sig til kirken. For første gang har vi oplevet at TV News deltog i vores 

julegudstjeneste d. 6. januar 2014. Kristelig Dagblad var også til stede denne aften 

og skrev efterfølgende en artikel. Der ud over er kirken blevet kontaktet og har 

indledt samarbejde med et forskningsprojekt: Mellemøstlige kristne grupper i Europa: 

Definitioner og identifikationer. 

 Kirken har forsøgt at danne åbenhed i menighed. Præsten annoncerer jævnligt 

kirkens nyheder og projekter efter prædiken. Alle begivenheder annonceres ligeledes 

på hjemmesiden, hvor der efterfølgende uploades billeder. Der er desuden adgang 

http://www.koptisk.dk/
http://koptisk.dk/doc/Gaveskema_privat.pdf
http://koptisk.dk/003_events_conference_Vienna_Easter_2013.html
http://koptisk.dk/005_events_Carnaval_El-Mahaba_13Oct2013.html
http://koptisk.dk/004_events_church_workday_sep_2013.html
http://koptisk.dk/002_events_20Jan_2013.html
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/i-den-ortodokse-kirke-er-der-storhed
https://arts.st-andrews.ac.uk/dimecce/#Dansk
https://arts.st-andrews.ac.uk/dimecce/#Dansk
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via hjemmesiden til vedtægterne, indkaldelser til den årlige generalforsamling, 

referater fra kirkerådsmøder osv. Der er blevet opsat ris og ros- postkasse, som også 

skaber en åbenhed for modtagelse af evt. kritik! 

 Der er udført en række forbedringer i kirkens toiletter, indgangsdøren er justeret så 

den lukker bedre, energisparepærer i lysekrone, oprydning i alteret, to nye TV 

skærme og projektor, to store festtelt er indkøbt og skal bruges til udendørs 

begivenheder, nyt køleskab, nyt komfur, ny opvaskemaskine, ny installation af 

industri Kaffemaskine i kirkens kantine, forbedring i mødelokale og  kantine samt en 

ny køkkenbordplade, etablering af en nyt bibliotek og glasskab, maling af udvendt 

træværk på mødelokalet og til sidste udført løbende havearbejde med bla. fældning 

af flere store træer. 

 De størrer renoveringer har måtte vente på at blive i værksat, til en mere solid kapital 

er opbygget. 

 Der har været desværre indbrud flere gange i kirken i løbet af 2013, som er blevet 

rapporteret til politiet. 

 Kirken har besluttet at stoppe samarbejde med advokatfirma MAQS / att. Ebbe Holm. 

Kirken skylder advokaten 112.000,- kr. på nuværende tidspunkt. Menighed mener at 

advokaten har faktureret kirken alt for meget fra 2011 - 2013. Der er tale om ca. 1 

mio kr. som løbende er blevet betalt til advokaten gennem de sidste 3 år. De 

tilstedeværende på generalforsamlingen var enige om, at der ikke er nogen grund til 

at benytte advokaten. Det blev besluttet på generalforsamlingen, at der skal 

udarbejdes en afslutnings fase mellem kirken og advokatfirma MAQS, hvor MAQS 

afleverer al dokumentation til kirkerådet og kirken betaler det skyldige beløb.     

 

 

  

http://www.maqs.com/da
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Dagsordenens pkt. 3: 

 

Præsten besøger eller ringer til alle i menigheden. Nogen lukker døren og ønsker ikke 

besøg. Men præsten forsætter med at tro på og bede for, at flere må komme. Så vi er enige 

om at fortsætte vores arbejde og det bliver nævnt at måske nogen vil komme tilbage af ren 

nysgerrighed. Og præsten nævner at himlen er glad for hver enkelt der omvender sig.  

 

Alle har lov og mulighed for at donere penge. Det er ikke et krav at være døbt, blot 

vedkomne har dansk CPR-nummer. Eller en fastgiver ordning betyder ikke at være medlem 

af kirken. PBS aftalen kan downloades fra hjemmesiden, og alle opfordres til at få flere 

personer til at støtte vores kirke fx gode venner, naboer, kollegare eller familie. Det nævnes 

at vi kan hverve nye giver ved f.eks julebazar eller andre events.  

 

Der er et forslag om at abonnere på en bankboks til fortrolige dokumenter. F.eks persondata 

og ander følsomme papirer. 

 

Der forelægger to tekniske rapporter.  

 En fra brandmyndighederne fra den 24. april 2012. 

 En byggetilladelse fra 2013 som omhandler etablering af regelrette flugtveje, 

autoriseret el-installationer og en ny el-tavle. 

 

Desuden er træbygningen i en virkelig dårlig stand, fordi der desværre er blevet begået en 

fejl ved at overmale den storte tjære med hvid Gori. Kirken trænger både til træbeskyttelse, 

men også en større renovering mht at hele bygningen hælder. Dette vil vi søge penge til ved 

flere fonde. F.eks A.P. Møller Fonden 

 

 

Biskoppen og alle i kirkerådet samt kirkens revisor og kritisk revisor kan se alle dokumenter i 

Dropbox. 

Dette har simplificeret meget kommunikation og sikre at dokumenter ikke bliver væk eller 

kun findes hos en person.  

 

Alle bilag er blevet scannet og uploadet til Dropbox. 

 

Kirken printer gerne kvittering ud ved personlig kontant donation. Og hvis det ønskes 

regristreres CPR-nummeret til senere indberetning hos Skat. 

  

http://www.apmollerfonde.dk/ansoegning.aspx
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Dagsordenens pkt. 4: 

 

Indberetningen til Skat i januar gik smertefrit. 

 

Årsregnskab for 2013 er fremlagt og godkendt af kirke medlemmer som var tilsted. 

Årsregnskab for 2013 viser underskud på 109.000. Dette skyldes en uventet regning fra 

advokaten på 112.000,- d. kr. som vi til dags dato ikke har kunnet finansieret. 

 

Der opstod en diskusion om de forskellig udgifter som kan reduceres i fremtiden; f.eks EL 

forbrug, varme forbrug, digital og telekommunikation forbrug, etc. Der var også tale om at 

finde forskellige metoder for indtjening i kirken fx. salg af bøger, salg af kantine, salg af 

julebazar, salg af brød og andre metoder for gaver til kirken, etc. Generalforsamlingen var 

enige om og vedtog, at kirken fortsætter med at arbejde på at reducerer udgifter. 

 

Der kom flere indbetalinger d. 30.12.2013. Men disse rapoporteres efter bankens regler, 

først i 2014, da overførelsen ikke gennemføres før nytår. Kirken skal fremover orientere kirke 

medlemmerne om at pengeoverførsler, som ønskes at regristreres i året før nytår, skal 

sendes senest den 27-28. dec. Ellers bliver det først overført og regristeret i det nye år. 

 

 

Dagsordenens pkt. 5: 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark har i 2013 lavet en projektplan for en del 

restaurering af Taastrup kirke træbygning. Projektplanen samt ansøgningen om 

byggetilladelse i henhold til kapitel 1.3 i Bygningsreglementet (BR 10) er modtaget af Høje-

Taastrup Kommune den 20. september 2013 med supplerende materiale modtaget den 9. 

oktober 2013.  

 

Byggetilladelsen er godkendt fra Høje-Taastrup Kommune den 23. oktober 2013. Men 

desværre begynder arbejdet først i 2014, da vi må forvente at økonomien bliver bedre i dette 

år. 

 

Dagsordenens pkt. 6: 

Forventet økonomi samt indkomne forslag for 2014 blev fremlagt af menighedsrådet. Der er 

et forslag om at kirken øger antal af PBS aftaler, med kirke medlemer som ikke har deltaget 

indtil nu. Samt øger de lave beløb for de eksisterende PBS aftaler, hvis dette er acceptabelt 

hos medlemmerne. Det forventes også at kirken gen-registreres hos kulturministeriumet for 

at modtage Tips og Lotto igen. Kirken har været ude af systemet i 2 år i træk. 

 

 

 

 

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx
http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskudsordninger/om-udlodningsmidler/almennyttige-og-humanitaere-formaal/landsdaekkende-almennytige-organisationer/
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Dagsordenens pkt. 7: 

 

Der meldes ud fra kirkerådet, om at flere ønsker aflastning eller helt at melde sig ud af 

kirkerådet. Der sker dog ingen ændring i kirkerådets sammensætning på denne 

generalforsamling. Men det foreslås at vælge supplanter  i stedet for og evt. øge antallet af 

kirkerådsmedlemmer. Præsten vil prøve at kontakte kirke medlemmer, for at se om hvem 

der har lyst, tid og kræfter til at frivilligt at melde sig til kirkearbejde, samt afgøre hvilke 

opgaver der kan deles mellem dem.  

 

 

Dagsordenens pkt. 8: 

Kirken har besluttet i 2013 at skifte revisionsfirma MAZARS og starte med et nyt 

revisionsfirma Clay Skatterevision. Generalforsamlingen godkender skiftet af 

revisionsfirmaet. 

 

Gamle revisor: 

MAZARS 

Østerfælled Torv 10 

2100 København Ø 

Telefon: +45 35 26 52 22 

Kontaktperson: Michael Harboe 

e-mail: michael.harboe@mazars.dk    

http://www.mazars.dk  

 

 

Nye revisor:  

Clay Skatterevision 

Sankt Peders Stræde 2, 2. 

4000 Roskilde 

Telefon: +45 22 38 38 24   

Kontaktperson: Ronni Clay Andersen 

e-mail: ronni@clay.dk  

http://www.clay-skatterevision.dk 

 

  

http://www.mazars.dk/
http://www.clay-skatterevision.dk/
mailto:michael.harboe@mazars.dk
http://www.mazars.dk/
mailto:ronni@clay.dk
http://www.clay-skatterevision.dk/
http://www.clay-skatterevision.dk/
http://www.clay-skatterevision.dk/
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Dagsordenens pkt. 9: Eventuelt 

 Der er et forslag om at kirken skal leje en bankboks i Nordea Bank, Tåstrup afdeling,  

hvor alle de vigtigste dokumenter og ting af værdi gemmes. Forslaget er blevet 

godkendt under generalforsamlingen. 

 Der er et forslag om at kirkens gaveskema oploades til kirkens hjemmeside og 

offentliggøres, så andre end kirke medlemmer kan donere gaver til kirken. Forslaget 

er godkendt under generalforsamlingen. 

 Der er et forslag om at kirken kan ansøge fonde hos A.P. Møller Fonden, for at 

renovere kirkens træbygning. Der skal i den kommende tid udarbejderes en 

detaljeret projekt plan. Forslaget er godkendt under generalforsamlingen. 

 Der skal etableres 3 flugtveje fra kirkerummet til det fri. 

 1 ny port samt nyt hegn mod vejen vil blive installeret. Det doneres og efterkommer 

ønsket om større sikkerhed i kirken. 

 Desuden har en anden doneret 16 overvågningskameraer, for ligeledes at skabe 

større sikkerhed og evt fange tyvene. 

 

 

 

Præsten takker for alle som er kommet idag. Men vender også sit blik tilbage og historisk 

set, er han dybt taknemlig over alle, der har arbejdet for kirken gennem de seneste 4 årtier. 

Michel, Aymen og Amir har lagt meget arangement i kirken. Og de, samt mange andre, har 

æren for, at kirken er blevet båret gennem mange år. 

Jeg er så glad for at kirken er blevet åbent. Det vi en ubeskrivelig dejlig dag. Mange 

mennesker kom til mig og fortalte om denne kirke, om mange minder, om hvor smuk den er, 

og om deres sorg i hjertet over, at se kirkedøren lukket.  

Jeg presser Amir meget, og beder til at han vil fortsætte sit gode arbejde for os og kirken.  

Præsten opfordre endnu engang alle til at bede Gud om flere donorer.  

Der nævnes flere personsager og præsten melder klart ud, at han ikke ønsker vores og 

menighedens indblanding. Det er præstens ansvar alene at mægle og løse problemer 

imellem medlemmer og i familierne.  

Og præsten minder os om, at han ikke løser problemerne i egen kraft, men med Guds hjælp. 

 

  

http://www.apmollerfonde.dk/ansoegning.aspx


Den Koptisk-Ortodokse Kirke i Danmark 
Generalforsamling 2014 

24. maj 2014 

 

 

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var færdigbehandlet og takkede for en god 

afvikling af generalforsamlingen. Der vil blive udarbejdet referat af alle beslutninger, som 

efterfølgende vil være til rådighed for kirkens medlemmer på kirkens hjemmeside 

www.koptisk.dk 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 14:00. 

 

 

 

 

 

Som dirigent:         Som referent: 

Anita Holm Ghabrial       Anita Holm Ghabrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af præsten af kirken: 

Mousa Abdalla 

 

 

  

 

http://www.koptisk.dk/

