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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 16.30 
Afholdes i Konventgården med ny coronaopstilling. 
 
 
Afbud: Thorsten Dyngby, Elisabeth Fogh Hansen, Torben Jeppesen 
 

Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt 

2. Meddelelser til orientering. 
 

 

 2.1 Liturgidebat 
Brev fra Stiftets liturgiudvalg vedhæftet. 
 
Der er planlagt offentligt møde i Domsognet d. 26. 
januar og menighedsrådet behandler herefter sagen, 
således der kan afgives høringssvar inden den 
udsatte frists udløb d. 26. marts 2021. 
 
Bilag: 
Brev fra Stiftets liturgiudvalg. 
 

Orientering 

 2.2 Evaluering af flyttet dåb. 
På grund af covid19 er der kun afviklet ganske få 
højmesser med dåben flyttet. 
 
Evalueringen, der var fastsat til oktober 2020 
udskydes til der har været en tilstrækkelig lang 
periode med erfaringer af den ændrede placering.. 
 

Orientering 

 2.3 Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti 2021 
Kirkegårdstaksterne for 2021 fremgår af vedhæftede 
bilag. 
 
Bilag: 
Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti 2021. 
 
 

Orientering 

3. Indstilling fra forretningsudvalget om nedlæggelse af 
natkirkeudvalget 
I hele forløbet med gennemgang af vedtægterne har der 

Indstillingen tiltrådt. 
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været enighed om at foreslå natkirkeudvalget nedlagt. 
 
Udvalget blev i sit tid sat i verden som frivillig- og ideforum 
i forbindelse med etablering af natkirken. Denne er 
imidlertid nu en naturlig del af Domsognets 
gudstjenestetilbud, og der er ikke længere brug for et 
særligt udvalg.  
 
Hvad angår de frivillige, vil disse fremover være en naturlig 
del ifm. arbejdet i det nye frivilligudvalg, og 
forretningsudvalget indstiller derfor, at udvalget 
nedlægges. 
 

4. Indstilling fra forretningsudvalget om godkendelse af 
vedtægter for § 17-udvalg og udvalg nedsat efter § 20 i 
lov om menighedsråd samt enkeltposter.  
De omhandlede vedtægter er som aftalt i sidste møde i FU 
og MR redigeret, så der nu foreligger en  
 

• “God skik og brug” med alle fælles og generelle 
punkter samt  

• en vedtægt for hvert udvalg indeholdende de 
specifikke ansvarsområder.  

 
Redigeringen er foretaget ud fra et ønske om mere 
overskuelige vedtægter. 
 
Redigering og sammenskrivning har taget udgangspunkt i 
resultatet af de forudgående drøftelser dels i udvalgene, 
dels i arbejdsgruppen vedr. organisation og sidst i FU. 
 
I “God skik og brug” er indskrevet, at udvalgene består af 
“mindst 4” valgte medlemmer. I det foreliggende udkast 
har FU indføjet i Aktivitetsudvalgets vedtægt, at udvalget 
har tradition for 5 medlemmer.  
 
I forbindelse med redigeringen er der et par udeladelser, 
som først er opdaget efter mødet i FU. De er 
 

• Personaleudvalget. Her mangler kommentarer om, 
at menighedsrådets formand, næstformand, 
kontaktperson og domprovsten er fødte 
medlemmer, og at kontaktpersonen er formand. 

 
og 

 

• Kommunikations- og PR-udvalget. At 

Indstillingen tiltrådt med efterfølgende 
bemærkninger: 
 
PR- og kommunikation:  
Formand medlem men ikke formand for 
udvalget. 
 
Kontaktperson:  
stk. 3 ”menighedsråd” (3.sidste ord) 
fjernes. 
 
Frivilligudvalg:  
Ledelsesforholdet skal præciseres. 
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menighedsrådets formand er født medlem og 
formand. 

 
Endelig viste det sig ifm. arbejdet med vedtægterne, at der 
fejlagtigt aldrig er færdiggjort en vedtægt for 
kontaktpersonen ifm. valget 2016. Der er derfor nu 
udarbejdet en sådan, som ikke har været drøftet i FU, men 
forelagt medlemmerne efter mødet.  
 
 
I vedtægten for forretningsudvalg (nedsat efter § 17) er 
ændret således: 
 
§1 “domprovsten” er erstattet af “en præst” i forbindelse 
med førstepræstens fravær,  
 
medens  
 
vedtægten for kirkegårdsudvalget (nedsat efter § 17) samt 
for kirkeværge og kasserer er uændret i forhold til tidligere, 
ligesom forretningsorden for menighedsrådet ikke er 
ændret.  
 
Bilag:  
Forretningsorden for Roskilde Domsogns menighedsråd 
Vedtægt for forretningsudvalg 
Vedtægt for Roskilde Kirkegårde (kirkegårdsudvalg) 
 
Vedtægter §20-udvalg - ”God skik og brug” 
Vedtægt for Aktivitetsudvalget 
Vedtægt for Børne- og ungeudvalget 
Vedtægt for Verdensarvsudvalget 
Vedtægt for Kirkebygnings- og ejendomsudvalget  
Vedtægt for Personaleudvalget 
Vedtægt for Kommunikations- og PR-udvalget 
Vedtægt for Frivilligudvalget 
Vedtægt for Kor- og musikudvalget 
 
Vedtægt for kasserer 
Vedtægt for kirkeværge 
Vedtægt for kontaktperson 
 
 

5.  Entre ved orgelkoncerter sommeren 2021 
Med udgangspunkt i de foreslåede besparelser ifbm. det 
tekniske budget indstiller forretningsudvalget på forslag fra 
kor- og musikudvalget, at der ved orgelkoncerter i 

Beslutning på om entre på kr. 50 og 
partoutkort til kr. 500 til alle 12 koncerter. 
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sommeren 2021 opkræves en entre på kr. 50. 
 
Den samlede indtægt anslåes til kr. ca. 50.000. 
 
Forretningsudvalget ønsker indarbejdet en form for 
rabatordning ved deltagelse i flere koncerter. 
 
 

6. Byggeteknisk leder 
Forretningsudvalget indstiller, at der i  budget 2021 
indarbejdes mulighed for ansættelse af en byggeteknisk 
leder på 25-30 timer ugentligt. 
 
Udgiften hertil anslåes til kr. ca. 460.000. 
 
Der vil på et senere tidspunkt fremkomme et forslag til 
organiseringen af det byggetekniske område/stillingen. 
 
 

Indstillingen tiltrådt. 

7. Forslag til budget 2021 
I forhold til det tekniske budget er det endelige 
ligningsbeløb til drift forhøjet med 862.762 kr. til 
22.675.487 kr.  
 
Hertil kommer renter af stiftslån med 111.263 kr. Hvilket 
giver samlede ligningsmæssige driftsindtægter på 
22.786.750 kr. 
 
Forretningsudvalget indstiller vedhæftede forslag om 
anvendelse af forhøjelsen, som fremgår af vedhæftede 
bilag, til godkendelse.. 
 
Bilag:  
1. 201014 Regnskabsopstilling endeligt budget 2021 
2. 201014 Bemærkninger til endeligt budget 2021 
3. 201014 Endeligt Budget 2021 ver3 
4. 201012 Årsbudget 2021 endeligt 
 
 

Budgettet godkendt og oploaded som 
Roskilde Domsogns Menighedsråd, CVR-
nr. 21699217, Budget 2021 med 
tidsstemplet 22-10-20 17.15. 

8. Godkendelse af regnskab for 2019 
Kassererens bemærkninger til revisionens spørgsmål vedr. 
revisionsprotokollat er i proces hos revisor. 
 
Revisionsprotokollat forventes fremkommet til 
menighedsrådsmødet og udsendes så snart det er kommet 
administrationen i hænde. 
 

Revisionsprotokolatet modtaget dags 
dato. Kvaliteten og overskridelsen af 
fristen er kritisabel. 
 
Revisionsprotokolatet er foreløbigt 
godkendt. 
Der kan indtil 1. november indgives 
kommentarer til revisionsprotokolatet. 
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9. Styring/begrænsning af deltagere  ved begivenheder i 
Roskilde Domkirke. 
Formanden foreslår, set i lyset af covid-19 begrænsninger 
på 160 deltagere ved gudstjenester i Roskilde Domkirke,  

- At der indgås en aftale med systemet ”Plads i 
kirken” til bestilling/udlevering af adgangstegn ved 
bl.a. julens store begivender 

- At der fra prædikestolen de to sidste søndage ved 
højmessen i november annonceres, at der kan 
afhentes adgangstegn til julegudstjenesterne i 
våbenhuset 

- At 50 adgangstegn pr. gudstjeneste udleveres fra 
våbenhuset 

- At der kan afhentes op til 5 adgangstegn, hvis 
indehaverne af disse kan placeres på én kirkebænk 
som nært relateret familie. 

- At resten af adgangstegnene kan rekvireres 
elektronisk fra d. 1. december i ”Plads i kirken” 

- At det maksimale deltagerantal hæves når én 
familie kan placeres på én kirkebænk. 

 
 

Forslaget godkendt. 

10. Betaling for private arrangementer i Konventhus og -gård 
Forretningsudvalget foreslår indførelse af leje i forbindelse 
med privat brug af Konventhuset. 
 
Der har, så længe nogen kan mindes, været tradition for, at 
medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet kan 
benytte Konventhuset til private arrangementer. Og det 
har jævnligt gennem de seneste mange år været drøftet, 
om der skulle betales leje i den forbindelse.  
 
Det foreslås nu, at der fremover betales kr. 750,- pr 
arrangement til dækning af de faktiske udgifter til varme, 
strøm, slitage etc, når Konventhuset benyttes til privat 
arrangement.  
 
Betaling træder i kraft ved indgåelse af aftaler efter d. 1. 
november 2020. 
 
 

Forslaget tiltrådt. 

11. Spaghettigudstjenester 
Efter menighedsrådets beslutning på mødet i september 
om at aflyse alle arrangementer med spisning indtil 
smittepresset er faldet, er der opstået tvivl, om 

Spaghettigudstjenesterne er indtil videre 
aflyst. 
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spaghettigudstjenesterne er aflyst eller kan/skal 
gennemføres. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at spaghettigudstjenesterne 
kan gennemføres med spisning med ekstra fokus på 
covid19-retningslinjerne og at familierne ikke krydses 
under spisningen. 
 
Erfaringerne drøftes ift. den/de næste gudstjenester –  
drøftes løbende i beredskabsgruppen. 
 
 

12. Orientering ved præsterne. 
 
 

Natkirker henover sommeren – rykkes til 
den mørke tid. 
 
Konfirmandundervisningen omlagt efter 
covid19-retningslinjer – andre sognes 
konfirmander kommer nu i Domkirken 
f.eks. til 17-tjenesten. 
Konfirmanderne får tips om ”god skik og 
brug” til deltagelse i gudstjenester. 
Menigheden forklares om tiltaget. 
 
Tilbud til skolerne til jul under 
udarbejdelse. 
 
 

13. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Domkirken lukket pga. 
reparationsarbejder d. 9-10/11. 

14. Eventuelt. 
 
 

Spørgmål til julegudstjenesterne. 

 
Anne Rosendal 

 
  

 

Annie Larsen 
 
  

 

Bjarne Hald 
 
  

 

Elisabeth Fogh Hansen  AFBUD 

  

Henrik Bondo Nielsen  
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Henrik Enig 
 
  

 

Jesper Kejlhof 
 
 

 

Lis Kjær 
 
  

 

Mette E. Bruun 
 
  

 

Ruth Vingborg 
 
  

 

Sole Bluhme Hansen 
 
  

 

Keld Winckelmann 
 
  

 

Thorsten Dyngby 
 
  

AFBUD 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
 
  

 

Torben Jeppesen 
 
  

AFBUD 

Ane Bisgaard LaBranche  
 
  

 

Sarah Krøger Ziethen  

 

 
  
 


