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Menighedsrådets ordinære møde
tirsdag den 13. februar 2018 kl. 16.30
Ejendommen, St. Gråbrødrestræde 12B, besigtiges før mødet kl. 15.30.
Afbud: Annie Larsen, Ane LaBranche og Helle Bertou

Dagsorden

Beslutning

Mødet indledes med spørgetid.
1. Godkendelse af mødets dagsorden

Godkendt med nyt pkt. 12.

2. Meddelelser til orientering

2.1 Sag vedr. træer på GVF.
Som der tidligere er orienteret om, er der indkommet klager
over 2 store træer, som ønskes fældet, på Gammel Vor Frue
Kirkegård.

Orienteret.

Klagen besvares med afvisning som indstillet af
kirkegårdskonsulenten.
2.2 Årshjul 2018
Endeligt årshjul udleveres i mødet.

3. Forsøgsordning vedr. natkirken.
Forretningsudvalget indstiller, at
-

der i en forsøgsperiode 1/3-2018 til 1/6 -2018 afvikles
natkirke i Roskilde Domkirke torsdag aften.

-

Det drejer sig om følgende datoer:
Torsdag d 1/3, 15/3, 29/3 (Skærtorsdag), 12/4, 26/4, 10/5
(Kristi Himmelfart), 24/5

-

tidspunktet rykkes til kl. 19-22, for at imødekomme, at der
vil være nogle, der skal tidligt op fredag morgen.

Årshjulet uddelt.

Indstillingen tiltrådt.
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-

der kan afholdes en ekstraordinær natkirke for
konfirmander/unge d. 23/3 som optakt til påsken.

-

ordningen evalueres foreløbigt på menighedsrådsmødet i
april.

4. Yoga i kirken.
Forretningsudvalget indstiller, at sognepræst Sarah K. Ziethen får
mulighed for at bruge Gammel Vor Frue kirke til undervisning i
”yoga i kirken” som et forsøg for at se, om der er tilslutning i
Roskilde Domsogn.

Indstillingen tiltrådt.

Forsøget tænkes afviklet over 7 gange med en fast gruppe (som
melder sig til på forhånd). Sarah K. Ziethen vil gerne bruge kirken
mandage kl. 17 – 18.30 d. 9/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5.
Der er ikke brug for kirketjenerbetjening. Holdet rydder selv
sideskibet for stole og stabler dem bagerst. Resten af kirken bruges
ikke – men det vil være en fornøjelse at samles i bøn med kroppen
i kirkens smukke rum.

5. Ansøgning om naturvidenskabelige undersøgelser i forbindelse
med Roskilde Domkirkes middelalderlige bygningshistorie.
I foråret 2017 iværksatte Fonden til formidling af kulturarven
Roskilde Domkirke en undersøgelse v/ Danmarks Kirker,
Nationalmuseet. Det er redaktør ved Danmarks Kirker, Thomas
Bertelsen (phd.), der forestår undersøgelsen.
Undersøgelsens formål er at belyse Domkirkens middelalderlige
bygningshistorie. På den baggrund er der opstået et ønske om at
foretage naturvidenskabelige undersøgelser, hvorfor Fonden til
formidling af kulturarven Roskilde Domkirke søger om tilladelse til
at foretage sådanne.
Der ønskes udtaget prøver af efterladt tømmer fra stillads samt
mindre prøver af teglsten fra murkronen.
Prøverne vil ikke efterlade synlige spor, og kirkens
bygningstekniske leder anser indgrebene for ubetydelige og
anbefaler, at ansøgningen imødekommes.
Udgifterne til forskningen afholdes af Fonden.

Indstillingen tiltrådt.
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Forretningsudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

6. Evaluering af 1. søndag i advent.
Forretningsudvalget forelægger administrationslederens
indsamlede bemærkninger til drøftelse:

Der arbejdes videre efter den
”slanke” model.
Arbejdsgruppen fortsætter.

Udmærket arrangement med lavere deltagerantal end tidligere.
Det bør overvejes om arrangementet skal ”slankes”, således at der
”kun” holdes tre gudstjenester med kormedvirken og
rundvisninger på lofter – og stadig åbent hus med fri entre.

Arrangementet udvides hvert
fjerde år, når et nyt menighedsråd
tiltræder.

Hvert fjerde år, når et nyt menighedsråd træder til, kunne
arrangementet udvides med foredrag og temarundvisninger, som
det var planlagt i år.
Bilag – Evaluering (indkomne bemærkninger med rød tekst).

7. Evaluering af nye bryllupstider.
Som bekendt har der i 2017 været afviklet vielser om lørdagen
således: kl. 12.30, kl. 14.00 og kl. 15.30.

Indstillingen tiltrådt.

FU indstiller, at ordningen fortsættes, dog med reservation til
bisættelser kl. 12 hver anden lørdag i maj-august.

8. Aflysning af liturgisk aftensang – pga. opførelse af Mozarts
requiem d. 5/10.
Forretningsudvalget indstiller, efter drøftelse i præstegruppen og
efter aftale med Domprovsten, at den liturgiske aftensang d. 5/10
2018 aflyses til fordel for en koncert med Mozarts requiem kl. 20.

Indstillingen tiltrådt.

9. Afsluttede anlægsarbejder.
Følgende anlægsarbejder er afsluttet i 2017:

Regnskaberne tages til
efterretning.

•
•
•
•

Regnvandsbrønd Gammel Vor Frue Kirke – bevilling 100.000
kr., overskud 39.876,25 kr.
RD- Supplerende lydanlæg med bas – bevilling 400.000 kr.,
overskud 48.500 kr.
Domprovsteboligen – bevilling incl. provenu salg af Sv.
Estridsens Vej, 5.629.990,25 kr., overskud 521.063,48 kr.
Præstebolig Store Gråbrødrestræde – lån 3.000.000 kr.,
underskud 91.542,15 kr.

Godkendes i forbindelse med
årsregnskab.
Provstiudvalget og efterfølgende
Stiftet ansøges om, at overskuddet
fra Domprovsteboligen/provenuet
ved salget af Sv. Estridsensvej kan
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•
•

Lydanlæg Gammel Vor Frue kirke - 250.000 kr., underskud
18.692,50 kr.
Udlejningsbolig Skolegade, 5% midler, Drift – bevilling 600.000
kr., underskud 8.302,88 kr.

overføres til hensættelse til
renovering af udlejningsboliger.

Underskud dækkes af kirkekassen, overskud returneres til
provstiudvalget.
Regnskaberne fremsendes til provstiudvalget sammen med
årsregnskab 2017.
Bilag - Regnskaberne fremsendes elektronisk, men kopieres kun
efter anmodning.

10. Indstilling om aflysning af gudstjenesten påskelørdag kl. 22.30 i
Domkirken.
Der har indtil 2017 været tradition for, at drengekoret medvirkede
ved en gudstjeneste kl. 22.30 i Domkirken påskelørdag.

Indstillingen tiltrådt.

Sidste år blev traditionen brudt i forbindelse med, at koret fik ny
korleder.
Det er som bekendt atter situationen i år med en ny korleder, som
er tiltrådt 15. februar. Koret arbejder pt. med opførelse af
Matthæus-passionen i forbindelse med 17-tjenesten Langfredag,
og det er derfor ikke muligt at nå også at indstudere program til
22.30-tjenesten påskelørdag.
På den baggrund indstiller FU på opfordring af præsterne, at 22.30tjenesten aflyses.

11. Indkaldelse fra Distriktsforeningen til generalforsamling 27.
februar 2018
På generalforsamlingen skal der vælges delegerede til
delegeretmøde i Landsforeningen af Menighedsråd, der i år finder
sted 8.-10. juni.

Anne Rosendal og Lis Kjær i
prioriteret rækkefølge.

Opstilling af valgbare kandidater skal ske til Distriktsforeningens
formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Det kan ikke stilles
forslag om delegerede på selve generalforsamlingen.

12. Vedr. udgiftsføring af tilgodehavende fra 2011-2014
I revisionsprotokollatet for 2016-regnskabet bad revisionen

Indstillingen tiltrådt.
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menighedsrådet overveje at udgiftsføre tilgodehavende fra 20112014 på DKK 107.487.
Kassereren og formanden indstiller, at den tidligere beslutning om
at udgiftsføre tilgodehavendet på DKK 107.487 i 2018 omgøres,
således at beløbet udgiftsføres allerede i 2017-regnskabet.

13. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse.

Intet.

14. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.

Orientering om forskningen og
arbejdet i bestyrelsen.

15. Orientering fra præstekollegiet.

Halvelektronisk indskrivning af
konfirmander – 2018 13 hold, 2019
14 hold og 2020 15 hold.
Indsættelsen af Torben Jeppesen
ved højmessen d. 4/3 kl. 10.

16. Orientering ved menighedsrådets formand.

Aftale med Paperboy om
månedlige klummer og
lejlighedsvis annoncering.
Der arbejdes med problemerne
med parkering på
Domkirkepladsen.
Frederik d. 2.s ring er taget ud af
museet og opbevares på Roskilde
Museum.
Kirken lukker d. 27/2 og d. 3-5/4 og
d. 13/4 efter fredagsandagten pga.
arbejde i Skt. Birgittas Kapel.

17. Eventuelt

Forslag til
menighedsrådsmødedatoer for
2019 behandles på næste
menighedsrådsmøde.
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Samarbejde med Roskilde
Gymnasium om landsindsamling og
arrangement d. 7/3, hvor pigekoret
medvirker.
Sultkaravanen kommer til vore
konfirmander.
Møde med nabosogne om
samarbejdet vedr. betjening af
Østre Kapel. Fælles henvendelse til
provstiet.

Anne Rosendal

Annie Larsen

AFBUD

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Lene Stærbo

Jette Kristensen

Fravær i 1. halvdel af 2018
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(Suppleant)
Lis Kjær

Mette E. Bruun

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

Susanne Malmstrøm

Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

Maria Harms

Ane Bisgaard LaBranche

Sarah Krøger Ziethen

AFBUD

