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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 18. februar 2021 kl. 16.30 
Afholdes via Teams 
 
 
Afbud: Helge Aa Madsen, Rasmus Christoffersen, Anders Bo Pedersen,  
 
 
Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes ikke med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt. 

2. Meddelelser til orientering.  
 2.1 Vedr. omklassificering af kirkegårdsassistent er 

nedenstående modtaget fra Stiftet. 
Roskilde Stift har videresendt sagen til 
Kirkeministeriet den 26. januar 2021. 
 

Orientering. 

    
3. Regnskabsinstruks 2021. 

I forbindelse med nyvalg til forskellige poster i 
menighedsrådet og udskiftninger i personalet fremlægges 
en revideret regnskabsinstruks. 
 
Forretningsudvalget indstiller vedhæftede 
regnskabsinstruks til godkendelse i menighedsrådet og 
efterfølgende underskrift. 
 
Bilag:  
Regnskabsinstruks 2021 
 
 

Indstillingen tiltrådt. 

4. Udpegning af sitemaneger. 
Pr. 1. marts skal der udpeges en ny sitemaneger ift. 
Domkirken som UNESCO-verdensarvssted. 
 
Sitemanagerfunktionen er ikke tydeligt beskrevet fra 
UNESCOs side, men den pågældende person bør være en 
medarbejder enten i fonden  eller sognets 
administration/menighedsråd, da der ligger en del praktisk 
arbejde og en vigtig kommunikation med og formidling af  
information fra SLKS, UNESCO nordisk verdensarv til 
menighedsråd og fonden. 

Jesper Kejlhof deltog ikke under dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrådt. 
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Forretningsudvalget indstiller næstformand Jesper Kejlhof 
som sitemaneger indtil ansættelser i formidlingsfond m.m. 
er faldet på plads. 
 
 

5.  Fremtidige kulturelle aktiviteter i Domsognet. 
Som bekendt blev der i f m konstitueringen nedsat en 
arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til organisering af og 
indhold i fremtidige kulturelle tilbud. 
 
Arbejdsgruppen har afholdt et møde og udarbejdet et 
notat, der nu forelægges til drøftelse.  
Forretningsudvalget indstiller, at der : 
 

   Drøftes et evt. nyt navn til det tidligere 
 

   Drøftes hvilke tilbud, der fremover skal udbydes i 
Domsognet  

   Drøftes fremtidig organisering i f m afvikling af tilbud 
 
Et par yderligere interne eller eksterne medlemmer i 
udvalget er ønskeligt. 
 
Bilag: Arbejdsgruppens notat. 
 
 

Udvalget kaldes fremover Kirke-
Kulturudvalget. 
 
Udvalget udarbejder oplæg til månedens 
emne.  
 
Punktet genoptages som månedens emne, 
når menigsrådet kan mødes fysisk. 
Når formålet er beskrevet vil det være 
muligt at tilknytte ekstern arbejdskraft til 
arrangementer m.v. 
 
Sole Blume Hansen meldte sig til det 
videre arbejde i udvalget. 

6.  
I sit sidste møde besluttede menighedsrådet ikke at 
imødekomme Nationalmuseets anmodning om lån af 

udstilling på Nationalmuseet i efteråret 2021. 
 
Begrundelsen var, at Domkirken selv ville benytte kjolen til 
markedsføring i f m den film om Margrete I, som får 
premiere til september. 
  
Imidlertid er personalesituationen i Formidlingsfonden nu 
ændret så meget, at det næppe er realistisk med 
markedsføringen som planlagt, og forretningsudvalget 
indstiller derfor, at kjolen udlånes til Nationalmuseet efter 
nærmere aftale.  
 
 

Indstillingen tiltrådt. 

7. Konstituering 
Forretningsudvalget indstiller, at der foretages en 
konstituering i administrationslederstillingen, når den 

Indstillingen tiltrådt. 
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nuværende administrationsleder går på pension d. 1 .april. 
 
 

8. Liturgi-debatten. 

blev nedsat af biskopperne tidligere, er sendt til høring i 
menighedsrådene med høringsfrist sidst i marts i år. 
 
Præsterne har i det tidligere råd gennemgået oplæggene, 
og der var lagt op til et offentligt møde den 26. januar, 
hvorefter menighedsrådet skulle udarbejde høringssvar. 
Det møde er imidlertid naturligvis blevet aflyst. 
  
Præstegruppen vil i mødet give et oplæg til liturgidebatten 
ud fra to perspektiver, 
 
 1. Ændringer i liturgi har i coranotiden har kunnet lade sig 
gøre 
2. Det er ikke alle ændringer, der er holdbare efter en 
coronatid. 
 
Høringssvaret udarbejdes efter disse drøftelser. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at det i høringssvaret 
medtages, at liturgidebatten anbefales forlænget 
yderligere, da det ikke har været muligt at inddrage 
menigheden under covid19-restriktionerne. 
 
Bilag: 
Notat fra præstegruppen. 
www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde  
 
 

Tilslutning til indstillingen. 
 
Formanden udarbejder et høringssvar, der 
fremsendes hurtigst muligt. 

9. Valg af suppleant til bestyrelsen i Fælleskrematoriet  
Som bekendt blev Bjarne Hald ifbm. konstitueringen valgt 
til at indtræde i bestyrelsen for Fælleskrematoriet som 
Domsognets repræsentant. 
 
Fejlagtigt blev der ikke udpeget en suppleant, og det skal 
der iflg. krematoriets vedtægter.  
 
Formanden indstiller derfor, at menighedsrådet vælger en 
sådan blandt rådets læge medlemmer. 
 
 

Anne Rosendal valgt som suppleant til 
fælleskrematoriets bestyrelse. 

10. Orientering ved præsterne. Fastelavns poserne var en vældig sukces. 
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Skattejagt udenom kirken i uge 8. 
 
 

11. Orientering fra formidlingsfonden. 
 
 

Orientering om,  
- hvorledes fonden i den nærmeste 
fremtid drives og ledes. 
- tanker omkring formidlingscentret. 

 
 

12. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Lydproblemerne i Domkirken er ved at 
være løst. 
 
Forretningsudvalget har givet tilsagn om 
at optage påskegudstjenester til 
udsendelse på nettet m.v. 
 
Forespørgsel i kirkeministeriet om 
skoleklasser kan besøge Domkirken. 
 
 

13. Eventuelt. 
 
 

Kasseren orienterede om forventning 
til et pænt overskud i 2020. 
 
Uforbrugte anlægsmidler 2020 er 
tilladt overført til 2021. 

 
Anne Rosendal     

Annie Lillian Larsen   

Bjarne Hald   

Gertrud Tove Elkjær    

Helge Aa Madsen  AFBUD 

Henrik Anders Bondo Nielsen   

Henrik Enig   

Jesper Kejlhof   

Katarina Klattkowsky Hejrskov   
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Kim Jacobsen   

Lis Kjær   

Pernille Larsen   

Sole Rita Bluhme Hansen    

Stig Regner Kastberg   

Thomas Ravn-Pedersen   

Anne-Sophie Olander Christiansen   

Maria Harms   

Torben Jeppesen   

Ane Bisgaard LaBranche   

Sarah Krøger Ziethen   

  


