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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 22. april 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: Anders Bo Pedersen (medarbejderrep.) 
 
Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Punkt 4 udgår. 
Godkendt. 

2. Meddelelser til orientering.  
 2.1 Meddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. evt. 

affredning af baghuset i Webers gård, Skolegade 5, 
7 og 9 samt Lille Maglekildestræde 2. 
I brev fra oktober 2013 har Kulturstyrelsen meddelt, 
at man overvejer at ophæve fredningen, men efter 
en fornyet vurdering finder Slots- og Kulturstyrelsen 
nu, at der er tilstrækkeligt mange 
bygningselementer bevaret til, at fredningen af 
baghuset bør opretholdes. Slots- og Kulturstyrelsen 
beklager den lange behandlingstid og vil udarbejde 
en beskrivelse af ejendommens fredningsværdier 
samt et tilbud om en handlingsplan. 
 
Bilag:  
Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen af 24. marts 2021. 
Oversigt over sagens forløb. 
 

Orienteret. 

 2.2 Meddelelse fra Provstiudvalget om godkendelse af 
honorarer. 
Provstiudvalget har efter en principiel drøftelse om 
honorarer i menighedsrådene i provstiet nu 
godkendt Domsognets honorar til formand og 
kontaktperson. Godkendelsen af de højere 
honorarer er sket med begrundelse i, 
 
At sognet er meget stort med en samlet 
personalegruppe på 70 personer, og 
At der følger en lang række forpligtelser med som 
bl.a. domkirke, stiftets hovedkirke, kongelig 
repræsentation, kongelig begravelseskirke og 
verdenskulturarv. 

Orienteret. 
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FU bemærker, at honorar til nuværende 
kontaktperson udbetales ikke 
 

3.  Udstillingen om Margrete I på Nationalmuseet. 
Som det erindres, har menighedsrådet tidligere givet 
tilladelse til udlån af kopien af Margr
forbindelse med en udstilling til september. Alle aftaler er 
truffet i samarbejde med Roskilde Museum, Domkirkens 
administration og Nationalmuseet - og uden udgifter for 
Domkirken. 
 
Nu forespørger Nationalmuseet om muligheden for også at 
lå ug ved samme 
udstilling. Udlånet løber fra midt september til midt 
december 2021. 
 
Kisten, som nu står på reposen på trappen til galleriet, var 
engang en af de største attraktioner i Domkirken. Det 
fortaltes, at ri
at han var blevet dræbt og parteret af den svenske konge. 
Kongen havde efterfølgende sendt kisten til Margrete. 
Men....Oluf blev ikke myrdet af svenskerne. Figuren 
forestiller Hertug Christoffer, Margretes bror. Christoffer 
døde i 1363 af sår fra et slag ved Helsingborg. Han blev 
begravet i Roskilde Domkirke. Hvor Christoffer i dag er 
begravet, vides ikke. 
 
 

Menighedsrådet tiltræder forespørgslen. 

4. Anmodning fra TV3Sport om videooptagelser i Domkirken 
til brug i f m EM i fodbold på hjemmebane (på ViaPlay).  
Optagelsen bliver vist sammen med optagelser af 
forskellige danskere, som ser frem til denne event. Der skal 
filmes et brude
afbrydes af gommens telefon, som tager hans 
opmærksomhed. Optagelsen vil tage en halv dags tid og 
kan tilpasses kirkens program. 
  
 

Udgår.  
TV3Sport har trukket deres henvendelse 
tilbage. 

5.  Godkendelse af regnskabet 2020 for de kongelige 
kapeller. 
Regnskabet er traditionen tro indsendt til Kirkeministeriet 
primo januar 2021 og forelægges nu rådet til godkendelse, 
inden revisor påtegner det. 
 
Bilag: Regnskab for de kongelige kapeller 2020. 
 

Regnskab godkendt. 
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6.  Budget 2022. 

Kassereren vil på mødet redegøre for status i 
budgetarbejdet. 
 
 

Kassereren gennemgik foreløbigt budget 
2022. 

7. -   
Arbejdsgruppen vedrørende det fremtidige kirke-
kulturudvalgs arbejde har udarbejdet vedlagte forslag. 
Der skal tages stilling til 

 Udvalgets formål: At lave arrangementer, som 
bevæger sig i spændingsfeltet mellem kirke og 
kultur og bidrager til samtalen mellem kirke, kultur 
og samfund og kristen dannelse og oplysning. 

 Samarbejde med eksterne og interne parter: 
Relevante, lokale og andre kulturinstitutioner og 
foreninger samt lejlighedsvist andre kirker i 
provstiet - og internt med relevante grupper inden 
for domkirkeorganisationen. 

 Skal det tilstræbes at arrangere en 
domkirkefestival med jævne mellemrum? 

 Kan det godkendes, at spisning og servering til 
arrangementer begrænses og i princippet kun 
finder sted
etableres) står for det? 

 Forslag om kirkekaffe i korrundingen efter 
højmesserne, forestået af menighedsrådets 
medlemmer på skift. 

 Forslag om at den årlige sogneudflugt udgår. 
Alternative mindre udflugter kan arrangeres 
lejlighedsvis. 

 
Valg af medlemmer til udvalget. Helge Madsen og Sole 
Bluhme Hansen ønsker at indtræde, ligesom sognepræst 
Torben Jeppesen fortsætter i udvalget. Der skal herefter 
vælges 2 læge medlemmer samt gerne 2 frivillige. 
 
Forretningsudvalget forelægger forslaget til drøftelse og 
evt. vedtagelse. 
 
Bilag: ormål og rammer for kirke-
kulturudvalget  
 
 

Udvalg nedsættes og der udarbejdes 
vedtægt som forelægges 
menighedsrådet. 
Medlemmer: Helge Madsen, Sole Bluhme 
Hansen, Anne Rosendal samt Torben 
Jeppesen. 
Der er plads til endnu et medlem. 
Tilknyttet: Lene Rasmussen. 

8. Forslag fra formanden om, at man overvejer at henvise 
køretøjer til afhentning af konfirmander til bagsiden af 

. 

Forslag tiltrådt. 
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Der har gennem tiden været mange drøftelser i f m de 
mere og mere ekstravagante vogne, der parkeres på 
Domkirkepladsen / ved Skolegade. Der er særligt 2 
begrundelser for forslaget, nemlig dels at det på meget 
synlig vis udstilles, hvem der har råd og/ eller held til et flot 
køretøj, og dels tager det i den grad koncentrationen fra 
selve konfirmationens højtidelighed, at mange straks 
flokkes om det ene eller det andet køretøj, så snart 
kon

hvor konfirmanderne stiller op i rundkreds med front mod 
kirken, får trange kår, når de forskellige køretøjer tager 
opmærksomheden. 
 
Forretningsudvalget tiltræder indstillingen. 
 
 

9.  Liturgidebat  
På grund af covid-19 har det ikke været muligt at afvikle 
liturgidebat i Domsognet, og menighedsrådet vedtog 
derfor i sit sidste møde at foreslå biskopperne at forlænge 
høringen. Det bliver imidlertid ikke tilfældet. 
Forretningsudvalget indstiller herefter, at der forsøges, 
afholdt et fysisk eller virtuelt menighedsmøde primo maj. 
 
Bilag:  
Brev vedr. liturgidebat. 
Svar på Brev vedr. liturgidebat . 
 
 

Indstilling kunne ikke tiltrædes, der 
foretages ikke mere i øjeblikket. 

10. Orientering ved præsterne. 
 
 

Meditationsgudstjeneste på tirsdag. 
Covid19 lempelser. 
Pinse i fri luft  er aflyst.  

Radiotransmission af højmesse pinsedag 
og 2. pinsedag. 
 
 

11. Orientering fra formidlingsfonden. 
 
 

Domkirken åbnede igen for turister i går. 
Regnskab 2020 skal godkendes på næste 
bestyrelsesmøde. 
Tak fra Morten Thomsen Højsgaard for 
den gode modtagelse. 
 
 

12. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Påskevigile aflyst ved en fejl. 
Der arbejdes på parkeringsforhold ved 
GVF. 
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13. Eventuelt. 
 
 

KEU drøfter 3D scan af Domkirken på 
næste møde. 
 
Ros fra menigheden på Sankt Maria Park 
vedr. gudstjenester. 
 
Orientering om budgetopfølgning for 1. 
kvartal 2021. 
 
 

 
Anne Rosendal     

Annie Lillian Larsen   

Bjarne Hald   

Gertrud Tove Elkjær    

Helge Aa Madsen   

Henrik Anders Bondo Nielsen   

Henrik Enig   

Jesper Kejlhof   

Katarina Klattkowsky Hejrskov   

Kim Jacobsen   

Lis Kjær 
(kom kl. 17.00 under pkt. 7) 

  

  

Pernille Larsen   

Sole Rita Bluhme Hansen    

Stig Regner Kastberg   

Thomas Ravn-Pedersen   
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Anne-Sophie Olander Christiansen   

Maria Harms   

Torben Jeppesen   

Ane Bisgaard LaBranche   

Sarah Krøger Ziethen   

 
Referatet godkendt online efter oplæsning. 

 
 


