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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 16. februar 2017 kl. 16.30 
 
 
 
 

Dagsorden Beslutning 
 
Afbud fra: Ulla Thorbjørn Hansen 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden 
 
  

Godkendt 
 

2. Meddelelser til orientering 
 
 

 

 2.1 Likvidation af ROSKILDE DOMKIRKES SALGSFOND, CVR-nr. 
11 66 11 73 
Erhvervsstyrelsen har modtaget samtykke fra Civilstyrelsen 
af 20. januar 2017 til at lade ovennævnte fond træde i 
likvidation 
 
 

Til orientering. 

 2.2 Årshjul 2017 
Årshjulet indeholder oversigt over menighedsrådets og 
Domsognets mødeaktivitet for 2017. 
 
Bilag - årshjul 
 
 

Til orientering. 

 2.3 Ændret tidspunkt for Valdemargudstjenesten 
Da Valdemarsdag, d. 15. juni, i 2017 falder på en torsdag, 
hvor der er orgelkoncert kl. 20, er det efter aftale med 
Danmarkssamfundet, præst og domorganist, besluttet, at 
tidspunktet for gudstjenesten flyttes til kl. 17.30. 
 
 

Til orientering. 

 2.4 Lokalplanforslag 650 og tillæg 1 til kommuneplan – 
”Slagterigrunden” 
Kgl. Bygningsinspektør udtaler, at planen ikke vil få 
indvirkning på Roskilde Domkirke og forholdene omkring 
kirken. 
 
 

Til orientering. 

 2.5 Lokalplan 622, Roskilde Bymidte, skilte og facader Til orientering. 
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Kgl. Bygningsinspektør udtaler, at planen ikke vil få 
indvirkning på Roskilde Domkirke, Gl. Vor Frue Kirke og 
Gråbrødre Kapel, samt de ved disse beliggende pladser og 
kirkegårde. 
Udover at Kgl. Bygningsinspektør finder det glædeligt, at 
Roskilde Kommune opretter og ajourfører en bevarende 
lokalplan for bymidten, er der ingen bemærkninger til 
planen. 
  
 

3. Menighedsrådsmødernes placering i 2018 
Forslaget til mødeplan for 2018 er udarbejdet efter 
menighedsrådets beslutning i januarmødet.  
 
Placeres på ”tirsdage og onsdage skiftevis i månedens anden uge”. 
 
Bilag – kalender 
 
 

Mødeplanen vedtaget som et 
etårigt forsøg.  
Evalueres på augustmødet 2018. 

4. Deltagelse i Nordeuropäischen Kathedralkonferenz (NECC 2017) 
d. 6. til 9. juni i Braunschweig 
Udgifterne vil beløbe sig til:  
Udgifter: Deltagergebyr 230 euro, hotel ca. 120 euro samt 
transport pr. person. 
 
Domsognet har tidligere været repræsenteret ved konferencen, 
sidst i København i 2015. 
 
Bilag – program 
 
 

Ingen deltagelse fra Roskilde 
Domkirke i 2017 pga. gøremål af 
anden art i de pågældende dage. 

5. Evaluering af ”1. søndag i advent-arrangementet” 
Forretningsudvalget har været forelagt erfaringsopsamling fra 
forhenværende menighedsrådsmedlem Hans Erik Pedersen. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at arrangementet gentages, og at 
der i menighedsrådet nedsættes en arbejdsgruppe. 
 
Bilag – erfaringsopsamling 
 
 

Stor tilfredshed med 
arrangementet. 
Arbejdsgruppe bestående af Henrik 
Enig, Annie Larsen, Maria Harms og 
administrationslederen nedsattes. 
Administrationslederen indkalder 
til 1. møde. 

6. Spørgsmålet om fromesser 
Fromesser kl. 8.30 har i det seneste år været afviklet i skolernes 
sommerferie. 
Fromessen har erstattet kl. 17-tjenesten. 
På udvalgte søndage har der været efterfølgende kirkekaffe. 

Fromesser fastholdes i skolernes 
sommerferie, uge 26-31. 
 
Fire søndage vil der være kirkekaffe 
efter fromessen. 
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Deltagerantallet til fromesserne i sommeren 2016:  
 
3. juli   22 delt. 
10. juli  17 delt. 
17. juli  26 delt. 
31. juli  26 delt. 
7. aug. 19 delt. 
 
Forretningsudvalget har drøftet sagen og ser tre muligheder: 
1. Fromessen fastholdes 
2. Fromessen erstattes af kl. 17-tjeneste 
3. Fromessen afskaffes og der afvikles kun højmesse i 
                          skolernes sommerferie 
 
Sagen forelægges til beslutning. 
 
 

7. Forslag om aflysning af gudstjenesten i Roskilde Domkirke 
påskelørdag kl.22.30 
I samråd med domorganisten er præsterne blevet enige om at 
foreslå, at gudstjenesten påskelørdag 15. april kl.22.30 aflyses. 
 
Ved gudstjenesten i 2016 deltog 115 personer. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at gudstjenesten aflyses i 2017. 
 
Bilag – forslag fra præstegruppen 
 
 

Påskelørdagsgudstjenesten kl. 
22.30 aflyses i 2017 stor 
arbejdsbyrde. 

8. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse 
 
 

Intet. 

9. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse 
 
 

Intet. 

10. Orientering fra præstekollegiet 
 
 

Konkret planlægning ift. 
sognepræsts udnævnelse til provst 
pr. 1. marts igangsat. 
 
Refleksioner over forskellige 
praksisser. 
 
 

11. Orientering ved menighedsrådets formand 
 

Formandens forslag om 
godkendelse af anmodning om 
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 aflysning af servitut på Fasanvej 6 
godkendes. 
 
Første runde af budgetforslag 
behandles på forretningsudvalget 
d. 9/3. 
 
Invitation til temabudgetsamråd d. 
21/3 kl. 17 – opfordring til 
deltagelse. 
 
Honorar til formanden skal 
begrundes over for 
provstiudvalget. 
”Funktionsbeskrivelse” vil blive 
udarbejdet. 
 
Formanden er blevet valgt til 
distriktsrådsforeningens bestyrelse. 
 
  

12. Eventuelt 
 
 

Provstiets fællesaktivitetsudvalg 
har ikke arrangementer i 2017. 
 
Provstiudvalget har godkendt 
sammenlægningen af Domkirkens 
og Kirkegårdens regnskab. 
 
Lis Kjær er valgt som delegeret til 
menighedsrådsforeningens 
årsmøde. 
 
Ungenatkirke d. 25/11 
dokumenteret i ”billedbog”. 
 
Der efterlystes arbejdskraft til 
fællesspisning skærtorsdag efter kl. 
17 gudstjenesten. 
 
”Bibelhistorie i ulvetimen” for børn 
og forældre fremover en gang om 
måneden. 
 
3. marts ”Kvindernes 
internationale bededag” – folder 
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omdelt. RD repræsenteret i 
arrangementet. 

 

Anne Rosendal 
 
 

 

Annie Larsen 
 
 

 

Bjarne Hald 
 
 

 

Elisabeth Fogh Hansen 
 
 

 

Finn Buhl 
 
 

 

Henrik Bondo Nielsen 
 
 

 

Henrik Enig 
 
 

 

Jesper Kejlhof 
 
 

     

Lene Stærbo 
 
 

 

Lis Kjær 
 
 

 

Mette E. Bruun 
 
 

 

Ruth Vingborg 
 
 

 

Sole Bluhme Hansen 
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Susanne Malmstrøm 
 
 

 

Thorsten Dyngby 
 
 

 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Paul Kofoed Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
 
 

 

Ulla Thorbjørn Hansen 
 
 

AFBUD 

Rasmus H. C. Dreyer 
 
 

 

 


