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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 24. september 2020 kl. 16.30 
Afholdes i Konventhuset med coronarestriktioner. 
 
 
Afbud:  Finn Buhl, Thorsten Dyngby 
 

Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt 

2. Meddelelser til orientering. 
 

 

 2.1 Budget 2021 – udmelding fra provstiudvalget 
Fra provstiudvalget har Roskilde Domsogns 
menighedsråd modtaget nedenstående ligning for 
2021: 
 
Ligning 2021  Roskilde Domsogn: 
 
Samlet ligningsbeløb                    27.702.300 
  
Fordelt på følgende:  
Endelig driftsligning                     22.675.487 
Midlertidig driftsligning, bilag 6                                  0 
Driftsligning før renter                     22.675.487 
  
Renter                                                     111.263 
Afdrag                                                 2.255.550 
Anlæg - bilag 7                       2.660.000 
  
PU har prioriteret nedenstående anlægsønsker: 
Tag, Skolegade 7b og 7c + Webers gård 860.000 
Fremtidssikring af lovpligtigt ABA 
brandsikringsanlæg                           130.000 
Udskiftning af forstærkere og output til Domkirkens 
lydanlæg                                                     410.000 
Udskiftning af opvaskefunktion i Konventhuset
                                                     100.000 
Mikrofoner til optagelse af kor og orgel 100.000 
Maskiner                                                      300.000 
Risikogravsten på Gammel Vor Frue, Gråbrødre og 
Østre Kirkegård                            250.000 

Orientering ved kassereren. 
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Minigraver                                                      300.000 
Fjernvarmeinstallation til mandskabsbygning, 
Gråbrødre Kirkegård                            210.000 
 
I alt                                                   2.660.000 
 
 

3. Vedtægter for udvalgenes arbejde. 
Samtlige udvalg har nu traditionen tro gennemgået og 
drøftet hver deres vedtægt med henblik på evt. ændringer, 
og efterfølgende har arbejdsgruppen vedr. organisation 
været alle vedtægter igennem og foretaget en tilretning 
samt en ensretning så langt som muligt. Der er hele vejen 
rundt tale om forholdsvis små tilretninger. 
 
Da vedtægterne blev drøftet i forretningsudvalget, var der 
enighed om, at det er tid at modernisere vedtægternes 
udseende, og det blev foreslået at forkorte den enkelte 
vedtægt til ca. 1 A4-side (svarende til den vedtægt, der 
netop er vedtaget for frivilligudvalget) og samtidig samle 
alle vedtægternes generelle oplysninger om antal 
udvalgsmedlemmer, antal årlige møder, udsendelse af 
dagsorden og referat mm i en “God skik og brug”-samling, 
som så skal følge vedtægtssamlingen.  
 
Formanden indstiller,  

- at der foretages den nævnte redigering,  
- at de foreslåede ændringer i vedtægterne 

fremhæves i dagsordenteksten ved forelæggelsen 
for rådet, og  

- at de forelægges i oktobermødet 
 
 

Indstillingerne tiltrådt 

4.  Domkirkens virke frem til 1. februar 2021 – i relation til 
covid19. 
Efter høring i præstegruppe, aktivitets- og børne- og 
ungeudvalg, LSU m.fl. af beredskabsgruppens anbefalinger 
for ”Domkirkens virke frem til 1. februar 2021 – i relation 
til covid19” – har forretningsudvalget bedt formand og 
administrationsleder om en sammenfatning af de 
modtagne tilbagemeldinger. 
 
Formanden fremlægger i mødet bilaget, som grundlag for 
beslutninger om Domkirkens virke frem til 1. februar 2021 
– i relation til covid19. 
 
Bilag - Domkirkens virke frem til 1. februar 2021 – i relation 

Godkendt med enkelte redaktionelle 
rettelser, samt at der afvikles én 
gudstjeneste d. 24/12 i Gammel Vor Frue 
Kirke. 
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til covid19. 
Liste over Corona relaterede tiltag på Roskilde Kirkegårde.  
 
 

5. Styring/begrænsning af deltagere i ved begivenheder i 
Roskilde Domkirke. 
Formanden foreslår, set i lyset af beslutningerne under 
dagsordenen forrige pkt, at Domkirken anskaffer et 
billetsystem, som kan styre/begrænse adgangen til store 
arrangementer og gudstjenester, hvor deltagerantallet 
forventes at overstige 160/den aktuelle salsplan. 
 
 

Forslaget tiltrådt. Fysiske billetter skal 
også være en mulighed. 

6. Samling af økonomifunktion 
Kontaktpersonen har modtaget et forslag fra 
administrationslederen og kirkegårdslederen om at samle 
økonomifunktionen i Domsognet under kirkegårdslederen 
ifbm. opslag af den ledige bogholderstilling. 
 
Forslaget har været rundsendt til menighedsrådet, der ikke 
har gjort indsigelser mod, at budget 2021 tilrettelægges 
således dette er muligt. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at den igangsatte 
ansættelsesprocedure, der tager højde for at samle 
økonomifunktionen, kan gennemføres. 
 
 

Indstillingen tiltrådt. 

7. Bemyndigelse om ansættelse af kirkegårdsassistent 
Formandskabet anmoder om bemyndelse til i samarbejde 
med kirkegårdslederen at ansætte den rette 
kirkegårdsassistent - ift. smidighed og tidsperspektiv . 
 
Menighedsrådet orienteres om ansættelsen ved først givne 
lejlighed. 
 
 

Anmodningen imødekommet. 

8. Anmodning om forhøjet billetpris til Messias. 
Drengekorets korleder har via kor- og musikudvalget 
fremsendt et ønske om forhøjet billetpris ved drengekorets 
koncert d. 17/12. 
 
Coved19-restriktionerne begrænser deltagerantallet til ca. 
280 (galleriet inddrages). Antallet af musikere i orkestret er 
ligeledes begrænset. 
 
Hvis arrangementet skal hvile i sig selv er det nødvendigt at 

Anmodningen imødekommet. 
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hæve A-billetternes pris fra kr. 175 til kr. 275 og B-
billetternes pris fra kr. 125 til kr. 200. 
 
Bilag - Forhøjet billetpris til koncert 17/12-2020: ”Messias” 
 
 

9. Tilladelse til bryllup på Domkirkepladsen. 
Et brudepar har forespurgt om menighedsrådet kan tillade, 
at der afholdes en vielse på Domkirkepladsen ved træerne 
overfor gymnasiet – med Roskilde Kommune som 
vielsesmyndighed. 
 
 

Annie Larsen og Keld Winckelmann var i 
mod at tillade vielsen.  
Det resterende menighedsråd tillader 
vielsen.  
Vielsen må ikke kollidere med aktiviteter i 
Domkirken. 

10. Orientering ved præsterne. 
 
 

Nadverritualet vil fremover være 
dialogisk. 
 

11. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Mundbind med logo forventes leveret 
snarligt. 
 
Poul Backe kommer til oktobermødet kl. 
16-16.30 og orienterer om 
formidlingsfonden. 
 
Der ønskes et forslag om begrænsninger 
af køretøjer m.m. på Domkirkepladsen 
forbindelse med konfirmationerne. 
 
Liturgidebatten tages op i 
menighedsrådets februarmøde. 
 
Overvejelser om nyhedsbrevets frekvens. 
Menighedsrådet gav tilslutning til evt. at 
kunne udsende nyhedsbrevet hver 14. dag 
i en periode. 
 
Der bestilles nye vaser til alteret. 
 
 

12. Eventuelt. 
 
 

Tak fra Elisabeth Fogh Hansen for hilsen. 
 
Programmet for verdensarvsdagen d. 2. 
oktober kan ses på hjemmeside. 
Verdensarvsdagen er begrænset, men 
covid19-sikker. 
 
Foredrag med Jens Christian Grøndal på 
tirsdag. 
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Pris til Goodlike-arrangement i Domkirkens 
natkirke. 
 
Stor anerkendelse til hele organisationen 
for at medvirke meget positivt til afvikling 
af 15 store konfirmationer i 
august/september. 
 
Keld Winckelmann ønsker større 
deltagelse ved soldaternes dag fra 
menighedsrådets side. 
 
Svært at se salmenumre i GVF – 
ekstratavle fremskaffes. 

 
Anne Rosendal 

 
  

 

Annie Larsen 
 
  

 

Bjarne Hald 
 
  

 

Elisabeth Fogh Hansen 
 
  

 

Finn Buhl 
 
  

AFBUD 

Henrik Bondo Nielsen 
 
  

 

Henrik Enig 
 
  

 

Jesper Kejlhof 
 
 
 

 

Lis Kjær 
 
  

 

Mette E. Bruun 
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Ruth Vingborg 
 
  

 

Sole Bluhme Hansen 
 
  

 

Keld Winckelmann 
 
  

 

Thorsten Dyngby 
 
  

AFBUD 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
 
  

 

Torben Jeppesen 
 
  

 

Ane Bisgaard LaBranche  
 
  

 

Sarah Krøger Ziethen  

 

 
  
 


