Side 3544
Menighedsrådets protokol

ROSKILDE DOMSOGN

Møde torsdag d. 14. maj 2020
Formandens initialer:

REFERAT

Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 14. maj 2020 kl. 16.30
Online Teams-møde
Afbud: Anders Bo Pedersen (medarbejderrep.), Finn Buhl
Deltog ikke: Ebbe Overgård

Beslutning
Dagsorden
Mødet indledes ikke med spørgetid. Mødet streames ikke offentligt – men referatet offentliggørelse på
hjemmesiden.
1. Godkendelse af mødets dagsorden.

Godkendt.

2. Meddelelser til orientering.
2.1

Orientering om Tour de France initiativ vedr.
Provstemarken.
Roskilde Kommune, der har forpagtningsaftalen af
Provstemarken, vil allerede i dette forår
eksperimentere med gul blomsterbeplantning,
således Tour de France kan hyldes med gul
beplantning af Provstemarken i sommeren 2021.

Orientering.

2.2

Covid 19.
Der orienteres om arbejdet i beredsskabsgruppen,
samtidig med der henvises til de rundsendte
referater.

Opmåling i Domkirken fredag.
Gudstjenester uden altergang i en
periode.
Dåb flyttes ud af højmessen og placeres
senere på søndagen.
Der orienteres om kommende
gudstjenester snarest.

Initiativer i præstegruppen, musikgruppen og
menighedsplejen.
2.3

Regnskab 2019.
Forretningsudvalget har godkendt anonymisering af
regnskabets bilag vedr. anlægsarbejder og
oploadningen på ny.

Orientering.

Regnskabet er oploaded på ny - Roskilde Domsogns
Menighedsråd, CVR-nr. 21699217, Regnskab 2019,
Afleveret d. 28-04-2020 12:50 – og bilagene vedr.
anlægsarbejder kan offentliggøres ift. GDPR.
3. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020
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Forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten for 1.
kvartal til godkendelse .

godkendt.

Kasseren gennemgår kvartalsrapporten.
Bilag:
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020.

4. Teknisk budget for 2021.
På baggrund af provstiudvalgets udmelding om uændret
ligning i 2021 ift. 2020 – kr. 21.802.725 (eks. renter)
fremsendes økonomigruppens/forretningsudvalgets første
udkast til teknisk budget for 2021.

Taget til efteretning.

Kassereren gennemgår råudkastet til teknisk budget.
Med udgangspunkt i mødets drøftelser afholdes
ekstraordinært FU d. 15/5 kl. 16 som forberedelse af
fremlæggelse af det tekniske budget til godkendelse på
junimødet.
Provstiudvalget er anmodet om udskydelse af
afleveringsfristen for teknisk budget til efter
menighedsrådsmødet d. 18/6.
Bilag:
1. udkast til teknisk budget 2021.
Kassererens redegørelse.

5. Budgetprocedure.
Med baggrund i menighedsrådets beslutning om, at
”forretningsudvalget arbejder videre med en fremtidig,
længeresigtet budgetprocedure” indstiller
forretningsudvalget, at der nedsættes en arbejdsgruppe,
bestående af formanden, næstformanden, kassereren,
kirkegårdslederen og administrationslederen, der
udarbejder udkast til retningslinjer for fremtidig
budgetprocedure.
Ønsket til den fremtidige budgetprocedure er, at have en
skabelon der kan følges år for år, som fastlægger
tidsfrister, arbejdsform og inddragelse af organisationen på
alle niveauer.

Indstillingen tiltrådt.
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6. Fremtidig struktur og organisering.
I forbindelse med frivilligarbejdsgruppens arbejde, den
almindelige revision af råd og udvalgs vedtægter,
overvejelser i budgetprocedurearbejdet og ændringer i de
økonomiske rammevilkår m.m. dukker spørgsmålet om
både udvalgsstruktur og hele organisering af Domsognets
arbejde ofte op.

Indstillingen tiltrådt.
Lis Kjær og Sole Blume Hansen tiltræder
gruppen.
Præsterne udpeget repræsentant senere.

Der ønskes en drøftelse af hvorledes disse tanker og
udfordringer håndteres fremadrettet og
forretningsudvalget indstiller, at der nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af formanden, næstformanden,
kassereren, formanden for frivilligarbejdsgruppen,
yderligere et menighedsrådsmedlem, en præst,
kirkegårdslederen og administrationslederen, der kan
foreslå en fremtidig organisering i Domsognet.

7. Orientering ved menighedsrådets formand.

Det flyttede orienteringsmøde skal
afholdes inden d. 21/8.
Festivalkoncert i november udskudt til
2021.

8. Eventuelt.

Den fælles udendørs 2. pinsedags
gudstjeneste er aflyst.
Der er opbakning til udendørs
gudstjeneste i Domkirke regi, hvis det
bliver muligt.

9. Månedens emne.

---

Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Afbud
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Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Ebbe Overgaard

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

