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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 21. januar 2021 kl. 16.30 
Afholdes via Teams 
 
 
Afbud:  
 
 
Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes ikke med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

 

2. Meddelelser til orientering.  
 2.1 Distriktsforeningens generalforsamling d. 3. 

marts. 
 
Man bedes notere sig datoen, da der er valg på 
dagsordenen. 
 
Repræsentation fra Domsognet i bestyrelsen 
også fremover er ønskeligt. 
 
Bilag:  
Dagsorden. 

 

 

3. Domkirkens virke efter d. 1. februar 2021 – i relation til 
covid19. 
I september 2020 besluttede menighedsrådet, hvorledes 
Domkirkens virke skulle være frem til d. 1. februar i 
relation til covid19. 
 
Siden den første nedlukning har en beredskabsgruppe 
bestående af formand, næstformand, kontaktperson, 
domprovst, 1. præst, administrationsleder, ledende 
kordegn, kirkegårdsleder, domorganist og 
formidlingsdirektør holdt mindst et ugentligt onlinemøde 
og truffet beslutninger om tilpasninger til skiftende 
udmeldinger. 
 
Menighedsrådet er holdt løbende orienteret via referater 
fra møderne og inddraget i mere pricipielle beslutninger. 
 
Der er nu behov for at se nogle måneder frem med 
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overvejelser om hvordan Domkirkens virke skal være under 
covid19-retningslinjerne/udviklingen. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at beredskabsgruppen 
fortsætter sit arbejde med at tilpasse Domsognets drift 
efter de skiftende retningslinjer og udmeldinger fra 
myndighederne, så længe der er restriktioner. 
   
 

4. Honorarsatser for menighedsrådsarbejde. 
Foretningsudvalget foreslår,  
 

- at honorarstørrelserne i domsognet fastholdes på 
den foregående periodes niveau – reguleret med 
statens takster 

- at provstiudvalget ansøges om dette, da beløbene 
er større end de udmeldte satser,  

 
Formandshonoraret udgør i 2012-niveau kr. 75.000 årligt 
og kontaktpersonens kr. 32000 årligt, hvilket er medtaget i 
budgettet. 
 
Bilag:  
Brev til menighedsrådene fra provstiudvalget – 
honorarsatser. 
 
 

 

5.  Årshjul 2021. 
Udkast til årshjul er udarbejdet. 
 
Århjulet giver en oversigt over møderne i domsognet for 
såvel menighedsråd som medarbejdere. 
 
Det giver endvidere et overblik over, hvornår 
udvalgsmøder og arbejdsgruppemøder med fordel kan 
placeres ift. en fornuftig sagsgang. 
Hvis sådanne møder placeres i uger markeret med blåt vil 
sager kunne dagsordensættes på førstkommende 
forretningsudvalgs- og menighedsrådsmøder. 
 
Årshjulet opdateres løbende, f.eks. med udvalgsmøder, af 
kordegnene og kan findes  på domsognets intratanet.    
 
Bilag: 
Udkast til Årshjul 2021. 
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6. Forespørgsel fra Nationalmuseet 
Nationalmuseet er i gang med at planlægge en udstilling 
om dronning Margrete 1. på Christiansborg Slot og 
forespørger om udlån af kopien af dronnnig Margrete 1. ’s 
kjole, som er udstillet i Domkirkemuseet. 
 
Udstillingen skal åbne i september 2021 i anledning af 
premieren på en stor spillefilm om dronningen (med Trine 
Dyrholm i hovedrollen). Til udstillingen indlånes dronning 
Margretes originale kjole, der nu befinder sig i Uppsala, 
men som oprindelig blev opbevaret i Roskilde Domkirke. 
Andre originale genstande kommer fra Nationalmuseets 
egen samling. Desuden låner Nationalmuseet dragter og 
rekvisitter fra filmen.  
 
Udstillingen  tilrettelægges af museumsinspektør Mirja 
Thaulow fra Christiansborg og seniorforsker Vivian Etting, 
Nationalmuseet, og den skal efter planen stå et par 
måneder. 
 
Nationalmuseet anfører, at ”det vil være en stor gevinst for 
udstillingen, hvis vi kunne vise den fine kopi af dronning 
Margretes kjole, som er udstillet på Domkirkemuseet i 
Roskilde. Den vil så komme til at stå ved siden af 
originalen, og vi har også fået tilsagn fra vor nuværende 
dronning Margrethe II om at låne en af hendes kjoler, der 
er inspireret af kjolen fra begyndelsen af 1400-tallet.” 
 
Roskilde Domkirkes formidlingsfond bemærker, at man 
selv har planer om i forbindelse med filmen at udnytte en 
konkret aktualitet til at sætte fokus på, at Margrete 1. er 
begravet i Roskilde Domkirke. I den forbindelse er kjolen 
naturligvis et scoop for Domkirken, og på den baggrund 
kan fonden ikke gå ind for et udlån.  
 
Det overlades til menighedsrådet at træffe afgørelse om 
eventuelt udlån. 
 
 

 

7. Forslag om udsættelse af forsøgsordning. 
I forbindelse med beslutningerne omkring sang og korenes 
medvirken ved gudstjenester blev det i efteråret 2020 
besluttet, at pigekoret skulle finde andre anledninger til at 
synge i kirken/ved gudstjenester f.eks. natkirker. Dette 
indebar at aftensangenes antal reduceredes til 
drengekorets månedlige aftensang. 
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Forsøget for pigekoret har ikke kunnet afvikles pga. 
strammere og strammere restriktioner for korprøver og 
medvirken ved gudstjenester i efteråret 2020 eller i foråret 
2021.  
 
Domorganisten foreslår med opbakning fra kor- og 
musikudvalget og præstegruppen, at forsøget afvikles i 
efteråret 2021, hvilket betyder at der afvikles én aftensang 
med drengekoret om måneden. 
 
 

8. Orientering ved præsterne. 
 
 

 

9. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

 

10. Eventuelt. 
 
 

 

 
  


