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Johny Noer
Fra:
Dato:
Til:
Emne:

"Johny Noer" <johnynoer@hotmail.com>
10. november 2013 20:45
"Kirkeministeriet" <KM@KM.DK>
Re: aktindsigt

From: Johny Noer
Sent: Monday, November 04, 2013 3:51 PM
To: Kirkeministeriet
Subject: aktindsigt

Denne mail er fra: Johny Noer, p.t. Moshav Iddan, D.N. Arava 86840, ISRAEL, tlf:
00972-524-47-15-77, person-nummer: 270236-XXXX
Vedr. anmodning om aktindsigt i forbindelse med bemærkningerne til lovforslag L105
fremsat d. 14. marts 2012 om bl.a. 'præsters ret til at vie to personer af samme køn'.
I forbindelse med, at jeg ved e-mail af. 20. sept. 2013 har anmodet Justitsministeriet om
aktindsigt i ministeriets eventuelle vurdering af, hvorvidt lovforslag nr. L106 fremsat af
social- og integrationsministeriet d. 14. marts 2012 er i overensstemmelse med
grundloven samt ved e-mail af 7. oktober 2013 har henvendt mig til dette ministerium om
aktindsigt i samme sag, tillader jeg mig hermed at fremsætte en lignende anmodning til
ministeriet for ligestilling og kirke, idet jeg formoder, at omtalte lovforslag L105 efter
sædvanlig procedure har været forelagt Justitsministeriet til lovkvalitetsmæssig
gennemgang inden fremsættelse i folketinget.
Min aktindsigtsanmodning omfatter altså den korrespondance, som (i forbindelse med
denne sag) har fundet sted mellem forslagsstilleren (Kirkeministeriet) og
Justitsministeriet. Iøvrigt anmoder jeg Kirkeministeriet om at foretage en søgning i dets
journalsystem med henblik på at fremlægge de dokumenter, der nødvendigvis må
foreligge, og som kan identificere, af hvilken grund ministeriet i bemærkningen til det
omtalte lovforslag har undladt at henvise til det svar, som Justitsministeriet har givet med
henblik på lovforslagets stilling til grundloven.
Baggrunden for denne anmodning er bl.a. den kommende, stiftende generalforsamling
for foreningen 'Med grundlov skal land bygges' , d. 23. nov. 2013 på Pottemagerens Hus
ved Holsted. Her forbereder 50 danske borgere at stævne ministeren for ligestilling og
kirke, Manu Sareen, for bl.a. ved nævnte lovforslag og i forbindelse med
regeringsgrundlaget af oktober 2011 at have medvirket til en overtrædelse af Danmarks
Grundlovs 4. paragraf.
Med venlig hilsen
Johny Noer

10-11-2013

