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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 16.30
Afholdes i Konventhuset med coronarestriktioner.

Afbud: Henrik Enig, Thorsten Dyngby
Fraværende: Ebbe Overgård

Dagsorden

Beslutning

Mødet indledes med spørgetid.
1. Godkendelse af mødets dagsorden.

2. Meddelelser til orientering.
2.1

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

Orientering.

Turiståbning i Domkirken fra fredag d. 29/5.
Spisearrangementer med eksterne deltagere er
aflyst indtil efter sommerperioden.
2.2

Invitation til Stiftsdag.
Stiftsdagen vil blive gennemført søndag den 13.
september 2020, således at programmet begynder
kl. 13.00 i Roskilde Kongrescenter og slutter med
gudstjeneste i Roskilde Domkirke kl. 19.00.

Orientering.

Tilmelding til kordegnekontoret senest mandag den
17. august.
Bilag:
Invitation til Stiftsdag.
3. Teknisk budget for 2021.
På baggrund af provstiudvalgets udmelding om uændret
ligning i 2021 ift. 2020 indstilles vedhæftede udkast til
teknisk budget for 2021 til godkendelse.
I det tekniske budget er der fundet besparelser på kr. ca.
1.1 mill.

Det tekniske budget inklusiv kassererens
kommentarer godkendes med en
bemærkning om, at der på bilag 6, pkt. 5,
anføres udgiften til optageudstyr for orgel
og kor kr. 100.000 efter nyligt indkommet
tilbud.
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Med baggrund i en samtalerunde mellem
udvalgsformænd, menighedsrådsformand, kasserer og
administrationsleder om udvalgsbudgetterne for 2021 og
drøftelser i forretningsudvalget er besparelserne fundet
ved

Roskilde Domsogns Menighedsråd, CVRnr. 21699217, årsbudget 2021 er blevet
afleveret til provstiet.
Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
18-06-2020 17:12

at byggeteknisk lederstillingen ikke genbesættes.
(670.000 kr.).
at vedligeholdelse af bygninger og mure mm.på
kirkegårdene er reduceret.
(200.000 kr.).
at der er fundet besparelser/merindtægter.
(ca. 200.000 kr.).
I materialets bilag 6 anføres den halve udgift til
kapelbetjening (fremmede sogne), vedligeholdelse af
kirkegårdsbygninger, aftalebundne anciennitetsmæssige
lønstigninger og konsekvenser af manglende ansættelse af
byggeteknisk leder.
Kassereren fremlægger udkastet til teknisk budget i mødet.
Bilag:
Udkast til teknisk budget 2021.
Kassererens bemærkninger til teknisk budget (eftersendes).
Bilag 6 - driftsønsker.
BIag 7 - anlægsønsker.

4. Antimobbepolitik for domsognet.
Antimobbepolitikken har været behandlet i
samarbejdsorganisationen og fremsendes i enighed til
menighedsrådet.
Arbejdstilsynet stiller krav om en politik ift. at sikre
nultolerancen på området.
Forretningsudvalget indstiller antimobbepolitikken til
godkendelse med bemærkning om, at politikken først
kommer i funktion, når konflikter ikke længere kan
håndteres inden for den gældende personalepolitik.
Bilag:
Udkast til domsognets antimobbepolitik.

Udkastet tiltråd.
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5. Genautorisation af personer på Kirkenettet.
Fra Kirkeministeriet er der krav om genautorisation af
personer der har adgang og rettigheder til IT-systemer på
Kirkenettet.

Formandens indstilling tiltrædes.

Formanden indstiller, at det fortsat er menighedsrådets
formand og kontaktperson, der kan foretage autorisation
og altså også genautorisation.
Formanden indstiller endvidere, at de, der i den forgangne
periode har været autoriserede, genautoriseres.

6. Eventuelt

Forsøget med noonprayer for turister
udskydes.
Frivillige orienteres ved brev om mulighed
for genoptagelse af arbejdet.
Sognets immigrantpræst deltager i
arbejde på center Avnstrup, hvortil
børnefamilier flyttes til henover
sommeren.
Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

AFBUD
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Jesper Kejlhof

Ebbe Overgaard

FRAVÆRENDE

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

AFBUD

