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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 16.30 
Afholdes via Teams  ift. bekendtgørelsen for afholdelse af menighedsrådsmøder under covid19-restriktioner 
tilbydes offentligheden via Domsognets hjemmeside et link til overværelse af mødet. 
 
 
Afbud: Torben Jeppesen, Anders Bo Pedersen (medarbderrep.), Rasmus Christoffersen 
 
 
Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Ny udgave af dagsordenen godkendt med 
nyt pkt. 4  Henvendelse fra DR om 
radiotransmission fra Roskilde Domkirke i 
pinsen . 

2. Meddelelser til orientering.  
 2.1 Budgetproces ift. budget 2022. 

Kassereren redegør for den igangværende 
budgetproces  herunder planerne om inddragelse 
af udvalgene. 
 
Budgettet forelægges i aprilmødet til 
førstebehandling. 
 

Orienteringen taget til efterretning. 

 2.2 Konfirmandtræffet i 2022 afholdes i uge 5. 
 

Orientering. 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2020 
Forretningsudvalget indstiller årsregnskabet til 
godkendelse. 
 
Kassererens kommentarer til regnskabet fremsendes 
efterfølgende. 
 
Bilag:  
Årsregnsskab 2020 oversigt 
Budgetopfølgning 31.12.2020 
Årsregnskab 2020  økonomiportal 
(Forklaringer til regnskab, resultatdisponering og 
samarbejder vil blive eftersendt i starten af næste uge) 
 
 

Regnskabet for 2020 godkendt og 
uploaded, således Roskilde Domsogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 21699217, 
Regnskab 2020, Afleveret d. 18-03-2021 
17:11  

4. Henvendelse fra DR om radiotransmission fra Roskilde 
Domkirke i pinsen 
Danmarks Radio har henvendt sig med ønsket om at 

Anbefalingen tiltrådt. 
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transmittere højmesse fra Roskilde Domkirke kl 10 - 10.55 
pinsedag 23. Maj og 2. Pinsedag 24. Maj. 
Ønsket støder imod de nugældende restriktioner om 30 
minutters gudstjeneste, og DR må derfor kun afvikle en 
fuld gudstjeneste, hvis det sker uden menighed. 
Biskopperne har sagt god for det. 
Der er i f m anmodningen udarbejdet følgende forslag til 
afvikling af pinsens gudstjenester  
 
Pinsedag: 
kl 10 - transmission af højmesse uden menighed, men med 

 
Kl. 17 - r og 
menighed 
  
2.Pinsedag: 
kl 10 - transmission af højmesse uden menighed 
Kl 12 -  

på at afvikle en 
gudstjeneste i Domkirken, idet det næppe bliver muligt at 
samle de 6-800 mennesker, der normalt deltager i 
Folkeparken. 
Kl. 17 - aftengudstjeneste ( evt. med lidt ekstra musik og 
nadver) og menighed 
  
Formand og domprovst anbefaler ovennævnte. Er 
restriktionerne (om antal deltagere og længde af 
gudstjenesten) faldet bort, afvikles der naturligvis 
højmesser helt normalt. 
 
 

5. Forespørgsel fra Roskilde Kommune om opsætning af 
elladestandere ved Gammel Vor Frue Kirke. 
Administrationen er blevet kontaktet af privat firma, der 
på vegne af Roskilde Kommune undersøger mulighederne 
for at placere elladestandere i forbindelse private firmaers 
og organisationers arealer samt undersøge mulighederne 
for at lade private p-pladser indgå i offentlighedens brug 
uden for ejerens primære anvendelse  herunder også en 
tilgængeligheds kontrol. 
 
Forretningsudvalget foreslår, at der afventes yderligere 
melding fra kommunen og at sagen følges af 
bæredygtighedsudvalget.  
 
 

Forslaget tiltrådt. 

6.  Museet for Samtidskunst beder om tilladelse til at opstille Anmodningen godkendt. 
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en skulptur på Provstemarken. 
Skulpturen er skabt af den danske kunstner Jacob Alrø og 
består af to stole samt et kort over et hulesystem. Kortet 
baserer sig på en tegning lavet af den omrejsende kunstner 
F. W. Sieber i 1817. Tegningen er en optegning af Gortyna 
grotterne på siden af Mount Ida i det sydlige Kreta. Denne 
grotte kaldes også Gortyna Labyrinten og anses af nogen 
som værende den oprindlige Minotauros labyrint. 
 
Om værket siger Alrø: 
"Sieber´s tegning er i mine øjene et godt eksempel på den 
brydningstid den er skabt i. Den indfanger den omrokering 
af videnshierakierne der skete i oplysningstiden. De 
fantastiske mytiske fortællinger måtte i denne tid vige for 
det rationelle videnskabelige verdenssyn. Et skift der langt 
hen af vejen har skabt et mere oplyst og velstående 
samfund men som også har forårsaget en åndelig 
vildfarelse hos mange på det personlige plan.  
 
Formanden indstiller, at ønsket om tilladelse til opstilling af 
skulpturen på Provstemarken imødekommes. Det er en 
forudsætning, at Roskilde Kommune kan godkende 
placeringen. 
 
Forretningsudvalget indstiller, at menighedsrådet 
godkender anmodningen. 
 
Bilag: Ansøgning om placering af kunstværk. 
 
 

7. Orientering ved præsterne. 
 
 

Samarbejde om kirkevandringer med 
Roskilde Pilgrimsforening. 
 
Samarbejde med Festivalhøjskole om 
særlig gudstjeneste påskedag. 
 
Hilsen til børnefamilier i forbindelse med 
påsken. Indeholder video og musik  med 
vandringer for forskellige aldersgrupper. 
 
Maria Harms har været med til udgivelse 
af Prædikenhåndbogen . 
 
Ændres retningslinjerne før påske er 
præstegruppen klar til at gribe 
ændringerne. 
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8. Orientering fra formidlingsfonden. 

 
 

Orientering om økonomien.  
 
Der forventes udskiftninger i 
bestyrelserne til årsmødet i maj. 
 
 

9. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Henvendelse om musik ved Odd Fellow-
logen lørdage i sommermåneder. 
Formand og administrationsleder har givet 
tilsagn om aftale som foregående år. 
 
Orientering om udvikling på 
kommunikationsområdet. PR- og 
kommunikationsudvalget ønsker at 
understøtte forskellige kommunikatører. 
 
Fredagsopsamlinger af referater fra 
udvalgsmøder m.m.  send referater til 
kordegnene. 
 
D. 24/3 kl. 19 indkaldes til virtuelt 
budgetsamråd. 
D. 31/8 er der opstillingsmøde til valg til 
provstiudvalget samt budgetsamråd 2. 
 
Udvalgenes arbejde kommer på 
aprilmødet. 
 
 

10. Eventuelt. 
 
 

Ros til skattejagten rundt om kirken i 
vinterferien. 

 
Referatet oplæst og godkendt online i mødet. 
 

Anne Rosendal     

Annie Lillian Larsen   

Bjarne Hald   

Gertrud Tove Elkjær    

Helge Aa Madsen   
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Henrik Anders Bondo Nielsen   

Henrik Enig   

Jesper Kejlhof   

Katarina Klattkowsky Hejrskov   

Kim Jacobsen   

Lis Kjær   

Pernille Larsen   

Sole Rita Bluhme Hansen    

Stig Regner Kastberg   

Thomas Ravn-Pedersen   

Anne-Sophie Olander Christiansen   

Maria Harms   

Torben Jeppesen  AFBUD 

Ane Bisgaard LaBranche   

Sarah Krøger Ziethen  
 
 

 

 

 


