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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 19. januar 2017 kl. 16.30 
 
 
 
 

Dagsorden Beslutning 
 
Afbud: Jesper Kejlhof, Torsten Dyngby. 
 
1. Godkendelse af mødets dagsorden. 

 
 

Godkendt 

2. Meddelelser til orientering. 
 
 

 

 2.1 Menighedsrådet kan nu bruge mobilepay til indsamlinger 
I efteråret 2016 begyndte Roskilde Domkirke i lighed med 
mange andre kirker landet over at give mulighed for at 
indsamle bidrag via Mobilepay. 
Jf. revision af ”Cirkulære om indsamling i kirkerne” af 
01/12/2016 er denne indsamlingsmetode nu lovliggjort. 
 
Alle indsamlinger i Domkirken foregår fremadrettet via lokalt 
mobilepaynummer. Dette nummer vil fremover fremgå af 
programmer, nyhedsbrev m.m. 
 
 

Til orientering 

 2.2 Arbejdsgruppe vedr. frivillige politik 
Der har været enighed om, at dette område skulle udvikles 
og struktureres på ny. 
 
Forretningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
arbejde med dette område med henblik på udvikling af en 
frivilligpolitik i Domsognet. Arbejdsgruppen består af Mette 
Bruun, Ruth Vingborg, Lis Kjær, Henrik Bondo Nielsen og 
administrationslederen. 
 
 

Til orientering 

 2.3 Oversigt over månedens emne: 
Januar: Intet emne. 
Februar: Skoletjenesten ”Skibet” orienterer. 
Marts: Johannes Due 
April: Musikområdet ved Domorganisten 
Maj: Roskilde Kirkegård – rundgang + møde 

Skoletjenesten kommer ikke i 
februar. 
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Juni: Intet 
August: Roskilde synger/korskolen. 
September: Johannes Due 
 
 

 2.4 Planlægning af december 2017 
På baggrund af medsendte notat har forretningsudvalget 
besluttet af domprovst og administrationsleder udarbejder 
forslag til retningslinjer for prioriteringer og planlægning af 
december 2017.  
 
Bilag: 
- Notat fra administrationsleder. 
 
  

Domprovst og administrationsleder 
udarbejder retningslinjer til senere 
fremlæggelse. 

3. Menighedsrådsmødernes placering 
Menighedsrådets møder har altid været afviklet torsdag sidst på 
dagen i enten 3. eller 4. uge af måneden.  
Imidlertid er der nu 2 præster, der har fridag fredag, ligesom der 
ofte er natkirke den følgende fredag, hvilket giver 2 lange dage 
efter hinanden. I begge tilfælde er torsdagsmøderne altså til gene, 
fordi de ofte trækker ud til midt på aftenen.  
Præsterne har foreslået onsdag som ny mødedag, men dermed 
flyttes blot problemet til andre, idet der f.eks. er byrådsmøde 
denne dag.  
Efter forretningsudvalgets møde har formand og præster drøftet 
muligheden for en anden dag og er enige om at foreslå 3. eller 4. 
tirsdag i måneden, altså i princippet fastholde ugen, men blot flytte 
dagen for mødet.  
Dermed kan rytmen (årshjulet) fastholdes som hidtil.  
 
Tiltrædes forslaget, vil menighedsrådsmøderne i 2017 blive afviklet 
således: 
Torsdagene 16. februar og 24. marts 
Tirsdagene 25. april, 23. maj, 20. juni, 22. august, 19. september, 
24. oktober og 21. november.  
Der udarbejdes årshjul, så snart mødedag er fastlagt.  
 
Bilag 
- Brev fra præstekollegiet 
 
 

Mødedatoerne for 2017 
fastholdes. 
Forslag til mødeplan i 2018 
fremlægges i februarmødet. 
Tirsdag og onsdag skiftevis i 
månedens anden uge. 

4. Indstilling om aflysning af natkirken i forbindelse med 
konfirmandtræffet 
Forretningsudvalget indstiller med baggrund i henvendelse fra 
natkirkepræsten, at udvidelsen af Roskilde Stifts konfirmandtræf til 

Tiltrådt. 
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også at omfatte fredag i uge 6, får den konsekvens, at natkirken 2. 
fredag i februar (10. februar) aflyses. 
 
 

5. Indstilling om aflysning/flytning af liturgiske aftensange i 
forbindelse med ny korleders tiltrædelse 
Med baggrund i ny korleders tiltrædelse d. 1. februar kan 
indstudering af program til liturgiske aftensange ikke foretages 
forsvarligt til de førstkommende planlagte aftensange med 
drengekorets medvirken (drengekoret medvirker ved 1. halvårs 
aftensange). 
 
Administrationslederen indstiller, efter anmodning fra 
Domorganisten, derfor, at den liturgiske aftensang d. 3/2 aflyses og 
d. 3/3 (hvor der endvidere er planlagt koncert med DR 
Vokalensemblet) flyttes til d. 17/3. 
 
 

Tiltrådt. 

6. Evaluering af ”Guide for a day” 
Forhenværende menighedsrådsmedlem Hans Erik Pedersen har 
fremsendt en evaluering af arrangementet afviklet i samarbejde 
med Skt. Joseph Skole. 
 
Evalueringen opsamler praktiske erfaringer, som ville kunne 
anvendes ved en gentagelse af arrangementet. Der er således ikke 
en egentlig konklusion; men den deltagende lærers afsluttende 
kommentar ” Thanks again for the opportunity. Perhaps we can 
speak about this again in the new year?” åbner mulighed for en 
gentagelse. 
 
Forretningsudvalget har taget evalueringen til efterretning. 
  
Forretningsudvalget indstiller, at arrangementet gentages i 2017 
og at der nedsættes en arbejdsgruppe til afvikling af 
arrangementet. 
 
Bilag  
- Evaluering 
 
 

Arbejdsgruppe bestående af Ulla 
Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh 
Hansen og Lis Kjær nedsattes. 

7. Honorarer 
I Bekendtgørelse af lov om menighedsråd kap. 4, § 22. fremgår det 
at, 
”Stk. 5. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge formanden 
honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne 
er valgt medlem af menighedsrådet. Formanden er forpligtet til at 

Forslaget tiltrådt. 
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modtage honoraret. 
Størrelsen af honoraret skal godkendes af provstiudvalget. 
 
Stk. 6. Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, 
kassereren og kontaktpersonen skal godkendes af provstiudvalget. 
Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er 
valgt medlem af menighedsrådet” 
 
Der er i Domsognet tradition for, at kun formand og kontaktperson 
tildeles honorar, og det indstilles, at den tradition følges.  
Kontaktperson Henrik Bondo Nielsen har på forhånd fraskrevet sig 
honorar. Hermed er det alene formanden, der honoreres.  
 
Honoraret er ved menighedsrådsbeslutning d. 24. januar 2013 
fastlagt til kr. 75.000 for formanden og kr. 30.000 årligt for 
kontaktpersonen. 
 
Honorarniveauet foreslås fastholdt med fremskrivning til 2017-
niveau. 
 
 

8. Annoncering af menighedsrådsmøder 
I Bekendtgørelse af lov om menighedsråd kap. 4, § 22. fremgår det 
at,  
”Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære 
møder skal afholdes.  
Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kirkeår.  
Tid og sted for det enkelte møde offentliggøres. ” 
 
Forretningsudvalget indstiller, at den samlede oversigt annonceres 
i Roskilde Avis, Dagbladet og Paperboy. 
 
Forretningsudvalget indstiller endvidere, at den løbende 
annoncering som hidtil sker via ugentlig annonce, nyhedsbrev og 
hjemmeside. 
 
 

Tiltrådt. 

9. Fremlæggelse af dagsorden for menighedsrådets møder og af 
udskrift af beslutningsprotokollen 
Forretningsudvalget indstiller, at fremlæggelsen som hidtil sker på 
administrationskontoret og Domsognets hjemmeside. 
 
Vedtagelsen annonceres i forbindelse med pkt. 8. 
 
 

Tiltrådt. 

10. Opkrævning af betaling for bisættelser Det besluttedes, at for ikke- 
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Takstregulativet for Roskilde Domprovsti anfører, at der kan 
opkræves betaling for bisættelser dels af ikke-medlemmer af 
folkekirken, dels af medlemmer bosat uden for provstiet (Roskilde 
Kommune). 
 
Langt de fleste bisættelser af den nævnte slags foregår i Østre 
Kirkegårds Kapel, og der opkræves betaling.  
 
Der har hidtil ikke været opkrævet betaling ifm. bisættelser i 
Domkirken og GVF. I 2016 er der foregået 7 udensogns bisættelser 
i Domkirken og 4 i Gammel Vor Frue – og én uden 
folkekirkemedlemskab. 
 
Prisen for bisættelser fremgår af vedlagte takstregulativ vedr. 
”Benyttelse af kirke og kapel”. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at takstregulativet fremadrettet 
følges. 
  
Bilag: 
- Takstblad 
 
 

folkekirkemedlemmer opkræves 
betaling. 
 
Sagen i forhold til uden-provstis 
medlemmers bisættelser rejses i 
provstiudvalget.  

11. Indstilling om eksterne medlemmer i udvalg 
Forretningsudvalget indstiller, at Bent Vilby fortsat er eksternt 
medlem af natkirkeudvalget, og at Kirsten Christiansen deltager 
som eksternt medlem i aktivitetsudvalgets arbejde. 
 
 

Tiltrådt. 

12. Domkirkens åbningstid sommeren 2017  
Forretningsudvalget indstiller, at åbningstiderne i sommerhalvåret 
alle dage er kl. 10-18. 
 
I forbindelse med den seneste justering af åbningstiderne til 2016 
besluttedes det, at holde kirken åben for turister i tidsrummet kl. 
18-19.30 om torsdagen før orgelkoncerterne.  
 
Baggrunden for indstillingen om nu at lukke kirken før 
torsdagskoncerter er det meget lave besøgstal, et ikke forudset 
øget resurseforbrug samt et uhensigtsmæssigt tidsmæssigt 
sammenfald af praktiske opgaver for personalet. 
 
 

Tiltrådt. 
 
Besøgstallet i tiden kl. 17-18 
undersøges. 

13. Høring om lovforslag om forsøgsvirksomhed i folkekirken 
Formanden finder ikke anledning til at indgive høringssvar. 
 

Menighedsrådet afstod fra at 
indgive høringssvar. 
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Bemærkninger til loven (35 sider) kan rekvireres i 
administrationen. 
 
Bilag  
– Høringsbrev 
 
 

14. Godkendelse af udkast til regnskab for De kgl. Kapeller 2016 
Forelæggelse til godkendelse. 
 
Bilag  
- Udkast til regnskab for De kgl. Kapeller 2016. 
 
 

Godkendt. 

15. Godkendelse af Revisionsprotokollat af 17.11.16 
Efter kasseeftersyn d. 17. november 2016 er revisionsprotokollatet 
modtaget d. 19. december 2016. 
 
Kassereren vil i mødet kommentere bemærkningerne. 
 
Efter godkendelse fremsendes revisionsprotokollatet til 
provstiudvalget. 
 
 Bilag  
- Revisionsprotokollat af 17.11.16. 
 
 

Tages til efterretning.  
 
Menighedsrådet ser med alvor på 
de mange bemærkninger. 

16. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse 
 
 

Flere brændinger end budgetteret. 
 
Tilbagebetaling af indskud er 
foretaget. 
 
 

17. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse 
 
 

Prospekt til arkitektkonkurrence er 
under færdiggørelse. 
 
Guidekorps udvikles. 
 
Sortiment i våbenhuset udvides. 
 
 

18. Orientering ved menighedsrådets formand 
 
 

Provstiudvalget har fastsat 
budgetsamråd til d. 21. marts kl. 
17. Formanden opfordrede 
menighedsrådets medlemmer til at 
deltage. 
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Reception for Finn Evald søndag 
efter højmessen. 
 
 

19. Eventuelt. 
 

Lis Kjær: Natkirkens frivillige og 
kirketjenere til tale/læsekursus. 
Arrangementet vellykket. 
 
Ulla Thorbjørn: Fint møde vedr. 
fremtidige engelske gudstjenester. 
Donering af farsitolk til de næste ti 
engelske gudstjenester. 
 
Maria Harms: Er nu certificeret 
prædikensuperviser. 
 
Susanne Malmstrøm: Video om 
korskolen er klar. 
 
Ruth Vingborg: 12. marts 
Sogneindsamling – tilmelding til 
Ruth Vingborg. 
 
Bjarne Hald: Sammenlægning af 
regnskaber. Metode anvist af 
revisor ved møde d.d. 
 
Lægfolk til Amen-redaktionsgruppe 
efterlystes. 
 
Højskolesangaften d. 24. januar 

 
Anne Rosendal 

 
 

 

Annie Larsen 
 
 

 

Bjarne Hald 
 
 

 

Elisabeth Fogh Hansen 
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Finn Buhl 
 
 

 

Henrik Bondo Nielsen 
 
 

 

Henrik Enig 
 
 

 

Jesper Kejlhof 
 
 

    AFBUD 

Lene Stærbo 
 
 

 

Lis Kjær 
 
 

 

Mette E. Bruun 
 
 

 

Ruth Vingborg 
 
 

 

Sole Bluhme Hansen 
 
 

 

Susanne Malmstrøm 
 
 

 

Thorsten Dyngby 
 
 

AFBUD 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Paul Kofoed Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
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Ulla Thorbjørn Hansen 
 
 

 

Rasmus H. C. Dreyer 
 
 

 

 
  


