
 
Menighedsrådets protokol 

    
Møde torsdag d. 23. april 2020 

 
 Formandens initialer: 

REFERAT 

 
 

 
 

Side 3531       

ROSKILDE DOMSOGN 

 

Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 23. april 2020 kl. 16.30 
Møde afholdt online på Microsoft Teams  
 
Deltog ikke: Ebbe Overgaard 

 
Dagsorden 

Beslutning 

 
Mødet indledes ikke med spørgetid. Mødet streames ikke offentligt – men der henvises i ugeannoncen til 
offentliggørelse af referatet på hjemmesiden. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt. 

2. Meddelelser til orientering. 
 

 

 2.1 Ny bekendtgørelse om orienteringsmødet og om 
arbejdet i menighedsrådene, provstiudvalg, 
budgetudvalg m.v. 
 
Orienteringsmødet  
Den ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet betyder, 
at orienteringsmødet om valg til menighedsråd 
flyttes fra tirsdag den 12. maj 2020 til tirsdag den 9. 
juni 2020. 
 
Vedr. arbejdet i menighedsråd og deres udvalg, i 
provstiudvalg, budgetudvalg og budgetsamråd. 
Bekendtgørelsen regulerer endvidere, hvordan 
menighedsrådene og deres udvalg, provstiudvalgene 
og budgetudvalgene samt budgetsamrådene kan 
afholde møder i den kommende periode. 
 
Offentlige møder 
Så længe sognegårde og andre mødelokaler i sognet 
er lukkede, er det ikke muligt at afholde offentligt 
tilgængelige møder. 
Når sognegårdene m.v. genåbnes, vil formanden 
skulle foretage en vurdering af, om der er muligt at 
gennemføre et offentligt tilgængelige møde under 
iagttagelse af evt. anbefalinger fra 
sundhedsmyndigheder. 
Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3, hvorefter det 
er formanden for menighedsråd, der træffer 
beslutning om, at der ikke er offentlig adgang til 
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møderne, tager således højde for, at de praktiske 
muligheder for at afvikle et møde med offentlig 
adgang forventes at ændre sig i perioden hen mod 1. 
juli 2020. 
Hvis møderne afholdes uden offentlig adgang eller 
som video-/telefonmøde, skal der så vidt muligt ske 
enten offentlig video- eller lydtransmission fra 
mødet eller offentliggørelse af en video- eller 
lydoptagelse af mødet snarest efter mødet.  
 
Fravigelse af reglerne om beslutningsprotokol og 
mødeplan 
Møderne i menighedsråd og udvalg kan 
gennemføres, selv om beslutningsprotokol ikke kan 
føres og underskrives på mødet. Formanden må i 
givet fald på anden måde sørge for dokumentation 
for mødets beslutninger og for, hvilke medlemmer 
der er ansvarlige for beslutningerne. 
Denne dokumentation skal med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, 
så vidt muligt offentliggøres. 
Formanden kan beslutte at fravige den årlige 
mødeplans bestemmelser om, hvor møderne 
afholdes, ligesom formanden kan beslutte, at 
møderne afholdes som video- eller telefonmøder.  
På nuværende tidspunkt, hvor sognegårde og andre 
mødelokaler i sognet er lukket, vil det ikke være 
muligt at afholde et fysisk møde i menighedsrådet, 
og møderne må derfor afholdes som et video- eller 
telefonmøde. 
I takt med at sognegårdene genåbnes og det 
midlertidige forbud mod forsamlinger på mere end 
10 personer lempes eller ophæves, vil det igen være 
muligt at afholde fysiske møder i menighedsråd og 
udvalg. Det er formanden, der træffer beslutning om 
dette, og formanden skal sikre, at 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. 
 
Bilag: Ny bekendtgørelse om orienteringsmødet og 
om arbejdet i menighedsrådene, provstiudvalg, 
budgetudvalg m.v. 
 

 2.2 Gråbrødre Kirkegård 2018 - arkæologisk rapport. 
Rapport ifbm. gravearbejde ift. fjernvarmeinstalla-
tion i 2018/19 modtaget medio april 2020. 
 
Bilag: Gråbrødre Kirkegård 2018 - arkæologisk 

Orientering. 
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rapport. 
    
 2.3 Covid 19. 

Lokalt beredskab bestående af administrationsleder 
(leder), menighedsrådets formand og næstformand, 
Domprovst/MH, kirkegårdsleder og direktør for 
formindlingsfonden nedsat. 
 
Der orienteres om arbejdet i beredsskabsgruppen, 
som har kunnet følges i de rundsendte referater. 
 

Orientering. 

 2.4 Suppleant fratræder 
Meddelelse om at Ove Bo Larsen ikke længere kan 
varetage sit hverv som suppleant i menighedsrådet 
pga sygdom. 
 

Orientering. 

3. Roskilde Domsogns grønne profil 
I menighedsrådsmødet i februar måned blev det besluttet, 
at Roskilde Domkirke ikke skal tilslutte sig konceptet "Grøn 
kirke".  
 
Men samtidig blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 
strategi for arbejdet med Domsognets grønne initiativer og 
for kommunikationen i den anledning. 
 
På den baggrund indstiller forretningsudvalget, at der 
under forretningsudvalget nedsættes en tværgående 
gruppe til at arbejde med området.  
Det foreslås, at gruppen består af kirkegårdslederen (fmd), 
en præst, den ledende kordegn og 2 gartnere. Der kan 
indkaldes andre deltagere ad hoc. 
 
Det foreslås samtidig, at arbejdet fokuserer på følgende 
områder: 
* indkøb 
* drift - både på bygningsområdet, grønne områder og alle 
udenomsarealer 
* biodiversitet 
* anlægsprojekter får "grønt eftersyn" inden igangsætning. 
 
 

Forslaget tiltrædes. 
 
Forretningsudvalget orienteres 
efterfølgende om hvem der deltager i 
arbejdet. 

4. 50-års jubilæum for Roskilde Festival. 
I forbindelse med Roskilde Festivalens 50-års jubilæum skal 
det drøftes, om dette skal markeres fra Domkirkens side. 
 
Roskilde Festivalen forespørger om Roskilde Domkirke i 
slutningen af november kan medvirke i fejringen af 

Indstillingen tiltrådt under forudsætning 
af at konferencen afholdes. 
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Roskilde Festivalens 50-års jubilæum ved samme 
koncerter, REFRAKTO, som DJ/producerduoen Den Sorte 
Skole opfører d. 12. – 15. marts i Katharinenkirche i 
Frankfurt (se vedhæftede).  
 
Forrretningsudvalget indstilller, at der kan afholdes to 
koncerter samme dag. 
 
Bilag: Forespørgsel fra Roskilde Festival og REFRAKTO. 
 
 

5. Regnskab 2019. 
Regnskabet forelægges, gennemgås af kassereren og 
indstilles til godkendelse. 
 
Bilag: Regnskab 2019 og budgetopfølgning. 

 
 

Kassereren gennemgik regnskabet, der 
som resultat udviste 123.374 kr. i 
underskud efter hensættelse til 
vedligeholdelse af 
udlejningsejendommene.  
 
Regnskabet godkendt.  
Roskilde Domsogns Menighedsråd, CVR-
nr. 21699217, Regnskab 2019, Afleveret d. 
23-04-2020 18:46. 
 
 

6.    Orientering om budgetprocedure for 2021. 
På baggrund af tidligere års erfaringer med 
budgetproceduren har formandskabet sammen med 
kassereren, kirkegårdslederen og administrationslederen 
drøftet, hvorledes der kan arbejdes i en mere åben og 
inddragende proces.  
Kassereren vil på mødet redegøre for overvejelserne. 
 
Som bekendt svarer ligningsmidlerne (i 2020 ca. 23 mio kr) 
omtrent til personaleudgifterne i Domsognet, hvilket 
naturligvis giver meget lidt fleksibilitet i budgettet.  
 
På en baggrund af faldende gravstedkapitaler og forventet 
lønfremskrivning indstiller formanden, at 
forretningsudvalget arbejder med spørgsmålet om det 
fremtidige økonomiske råderum og organisatorisk 
tilpasning i den forbindelse. 
 
I modsætning til sogne i vækst, hvor ligningsmidlerne 
vokser tilsvarende, er der i Domsognet stagnation, og det 
vil være rettidig omhu at påbegynde overvejelserne om 
den fremtidige organisering i sognet. 
 
 

Taget til orientering. 
 
Forretningsudvalget arbejder videre med 
en fremtidig, længeresigtet 
budgetprocedure. 
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7. Ansøgning om udskiftning af allé. 
Forretningsudvalget indstiller at Roskilde Domsogns 
Menighedsråd søger provstiudvalget om tilladelse til at 
udskifte cypres-alléen, der er placeret langs hovedstien til 
kapellet på Østre Kirkegård. Alléen består af en række 
store buske, der i mange tilfælde er flerstammede, men 
klippet i pyramideform. 
 
Cypresserne er udlevede, mange er angrebet af svamp og 
har bare pletter/udgåede partier. 
Da det ikke noget, der kan løses ved beskæring eller 
plejetiltag, ønskes cypresserne udskiftet.  
 
Endvidere giver alléen et noget beklemmende indtryk, når 
man går ad stien mod kapellet. 
 
Som erstatning for cypresserne ønskes plantet mindre 
blomstrende løvtræer, der vil give en markering af 
årstidernes skiften, som vil give et markant lettere visuelt 
udtryk. Det er nemlig en udfordring i dag, at cypresserne 
nærmest udgør en decideret grøn mur, som på meget 
bombastisk vis umuliggør udsyn på tværs af kirkegården 
samt gør, at det smukke kirkegårdskapel ikke kan ses fra 
kirkegårdens hovedindgang og parkeringsplads.  
 
I forbindelse med udskiftningen ønskes cedertræet, der ses 
på vedhæftede bilag fældet, da det i høj grad ”trykker” 
(ødelægger) de nuværende cypresser, hvilket vil blive et 
endnu større problem i forbindelse med nyplantning. 
 
Bilag: Ansøgning om udskiftning af allé. 
 
 

Indstillingen tiltrådt. 
 
Der er tale om en samlet ansøgning om 
udskiftning af cypresalleen og cedertræ til 
provstiudvalget. 
 
Lis Kjær var imod fældning af cedertræet. 

8. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Takkeskrivelser fra David Bendix og Lene 
Rasmussen. 
 
Formanden indkalder aktører, der kunne 
gøre brug af Gråbrødre Kapel. 
Evalueringen kommer senere på 
menighedsrådsmøde. 
 
Orientering om aflyste møder og 
aktiviteter. 
 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
covid19- indsamling. Annonceres ved 
online gudstjenester og i ugeannoncen. 
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Regnskabet for Kongelige kapeller 
underskrevet og afleveret i 
Kirkeministeriet. 
 
Orientering om møde mellem formand og 
formidlingsfond. 
 
 

9. Eventuelt. 
 
 

Intet nyt om åbning af kirken. 
 
Der arbejdes med at etablere et 
midlertidigt udendørs andagtsrum på 
Gråbrødre Kirkegård. 
 
Nyt om konfirmationer afventes. 
Mange vielser og dåb er aflyst/flyttet. Der 
må forventes en pukkel af kirkelige 
handlinger til efteråret. 
 
Menighedsplejen har sendt beløb til 
plejehjemmene og krisecentrene m.fl.  
 
Tak for buket fra Lis Kjær. 
 
Vore filmede gudstjenester kan ses på TV2 
Lorry. Sendes kl. 10.30 og kan 
efterfølgende tilgås hjemmesiden. 
 
 

10. Månedens emne.  
Intet. 
 

--- 

 
Anne Rosendal 

 
  

 

Annie Larsen 
 
  

 

Bjarne Hald 
 
  

 

Elisabeth Fogh Hansen 
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Finn Buhl 
 
  

 

Henrik Bondo Nielsen 
 
  

 

Henrik Enig 
 
  

 

Jesper Kejlhof 
 
 

 

Ebbe Overgaard 
 
  

DELTOG IKKE 

Lis Kjær 
 
  

 

Mette E. Bruun 
 
  

 

Ruth Vingborg 
 
  

 

Sole Bluhme Hansen 
 
  

 

Keld Winckelmann 
 
  

 

Thorsten Dyngby 
 
  

 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
 
  

 

Torben Jeppesen 
 
  

 

Ane Bisgaard LaBranche  
 
  

 

Sarah Krøger Ziethen  


