
 

ROSKILDE DOMSOGN 
Menighedsrådets protokol 

 
Møde torsdag d. 14. februar 2019  

 
  Formandens initialer: 

REFERAT 

 
 

 
 

Blad nr. 3430 

 
Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 14. februar 2019 kl. 16.30 
 
 
Afbud: Annie Larsen, Mette E. Bruun, Torben Jeppesen, Bjarne Hald 
 
 

Dagsorden  
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Under pkt. 3, ”Evaluering af 
fromesser”, ved menighedsrådets 
møde d. 17/1 tilføjes 
afstemningsresultatet "9 for og 4 
imod" i referatet. 
 
Under pkt. 3 protokolleres 
sammensætningen af 
ansættelsesudvalg 
 

2. Meddelelser til orientering.  
    
 2.1 Vandrefalk. 

Redeplads til vandrefalken etableres på Nordre Spir. 
 

Orientering. 

 2.2 Forretningsudvalgsmøder. 
Forretningsudvalgsmøder flyttes:  

- d. 4/4 til d. 11/4 kl. 16  
- og d. 8/8 til d. 15/8. 

Orientering. 

 2.3 Dåbstræf. 
Dåbstræf for døbte i de sidste 3 år afholdes d. 12/5. 
 

Orientering. 

 2.4 Valdemarsgudstjenesten. 
Valdemarsgudstjenesten er i år en 
Valdemarsaftensgudstjeneste d. 14. juni kl. 17 
 

Orientering. 

 2.5 Bryllupsforberedelsesarrangement. 
Bryllupsforberedelsesarrangement for årets brudepar er et 
nyt initiativ fra præsterne og afholdes d. 31/3. 
 

Orientering. 
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3. Ansættelsesprocedure for domorganist. 
Domorganisten har som bekendt anmodet om pensionering pr. 31. 
december 2019. 
 
Forretningsudvalget indstiller at udkastet til ansættelsesprocedure, 
jf. bilag, godkendes. 
 
Forretningsudvalget har besluttet,  

- at formand, kontaktperson og administrationsleder 
udarbejder forslag til stillingsopslag. 

- at forslaget til stillingsopslag godkendes i 
ansættelsesudvalget  

- og at menighedsrådet orienteres i martsmødet. 

Bilag: Udkast til ansættelsesprocedure af domorganist. 
 
 

Indstillingen om 
ansættelsesproceduren blev 
tiltrådt. 
 
Ansættelsesudvalget tiltrædes at 
bestå af formand, kontaktperson, 
formand kor- og musikudvalget, 
domprovst, 1. præst, 
administrationsleder, korleder, 
organist og 
medarbejderrepræsentant. 
 
Profil for domorganisten drøftes på 
næste menighedsrådsmøde. 

4. Kommissorium vedr. frivilligeområdet. 
Forretningsudvalget indstiller  

- at vedhæftede udkast til kommissorium godkendes  
- at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med 

kommissoriet 
- at Henrik Bondo Nielsen, Ruth Vingborg, Sarah K. Ziethen 

og administrationslederen udgør arbejdsgruppen. 

Af bilaget fremgår, at formålet er  
- at skabe rammer, der motiverer til flere frivilliges 

deltagelse i meningsfulde fællesskaber og arbejdsopgaver i 
og med tilknytning til domsognets kirker, kirkegårde og det 
diakonale arbejde. 

- at skabe rammer, for én frivillighedskultur, der bidrager til 
at nå de mål, henholdsvis menighedsrådet og 
menighedsplejen definerer. 

- at arbejdsgruppens arbejde kan forelægges i 
menighedsrådets møde i maj. 

Bilag – Udkast til kommissorium 
 
 

Indstillingen tiltrådt. 
 
Arbejdsgruppen tiltrædes udover 
de nævnte i dagsordensteksten af 
Jesper Kejlhof og repræsentant fra 
menighedsplejen. 

5. Anmodning fra Mette Bruun om fritagelse for medlemskab af 
Formidlingsfondens bestyrelse. 
Mette Bruun har bedt om at blive fritaget for hvervet som 
menighedsrådets repræsentant i Formidlingsfondens bestyrelse.  
Imødekommes denne anmodning, skal der udpeges et nyt 
medlem.  
 
 

Anmodningen imødekommes. 
 
Jesper Kejlhof indtræder i 
formidlingsfondens bestyrelse. 
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6. Morgensang. 
Jf. menighedsrådsbeslutning har administrationslederen været i 
dialog med musik- og kirketjenergruppen vedr. praktisk mulighed 
for gennemførelse af morgensang med bl.a. musikalsk medvirken. 
 
Administrationslederen redegør i mødet. 

 
 

Morgensangen gennemføres med 
organist og kirketjener. 

7. Godkendelse af regnskab for De kgl. Kapeller 2018. 
Det til Kirkeministeriet indsendte foreløbige regnskab for De kgl. 
Kapeller forventes modtaget fra revisor til godkendelse i 
menighedsrådet, således regnskabet kan fremsendes inden mødet. 
 
Bilag - regnskab for De kgl. Kapeller 2018. 
 
 

Godkendt. 

8. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse. 

 
 

Intet. 

9. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse. 
 

 

Intet. 

10. Orientering fra præstekollegiet. 
 
 

Intet 
 
 

11. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Der fastholdes ét logo for Roskilde 
Domkirke. 
 
 

12. Eventuelt. Kor- og musikudvalget har nedsat 
en arbejdsgruppe til afklaring af 
praktiske forhold omkring 
koncertarrangementer. 
 
Orientering vedr. Roskilde Synger 
ift. formandsvalg og oprettelsen af 
et forretningsudvalg. 
 
Kvindernes internationale bededag 
foregår d. 1/3 kl. 19 i Domkirken og 
Konventhuset. Indsamling til 
projekt i Tanzania. Indslag ved 
medlemmer fra pigekoret. 
 
Landsindsamling  d. 10/3 – 
indsamlere efterlyses. 
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Koncert om aftenen. 
 
14. marts afholdes 
generalforsamling i DSUK i 
Konventhuset. 
 

 
Anne Rosendal 

 
  

 

Annie Larsen 
 
  

AFBUD 

Bjarne Hald 
 
  

AFBUD 

Elisabeth Fogh Hansen 
 
  

 

Finn Buhl 
 
  

 

Henrik Bondo Nielsen 
 
  

 

Henrik Enig 
 
  

 

Jesper Kejlhof 
 
 

 

Jette Kristensen 
 
  

 

Lis Kjær 
 
  

 

Mette E. Bruun 
 
  

AFBUD 

Ruth Vingborg 
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Sole Bluhme Hansen 

 
  

 

Keld Winckelmann 
 
  

 

Thorsten Dyngby 
 
  

 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
 
  

 

Torben Jeppesen 
 
  

AFBUD 

Ane Bisgaard LaBranche  
 
  

 

Sarah Krøger Ziethen 
 
  

 

 


