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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 26. august 2021 kl. 16.30 
Konventgården, Domkirkestræde 10 
 
Afbud: Helge Aa Madsen, Tove Elkjær, Torben Jeppesen, Lene Rasmussen 
 
Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt. 

2. Meddelelser til orientering. 
 

 

 2.1 Budgetsamråd og opstillingsmøde til Provstiudvalg 
og Stiftsråd.  
Der afholdes budgetsamråd samt opstillingsmøde til 
Provstiudvalg og Stiftsråd den 31/8 kl. 17-21.30. 
 

Orienteret. 

 2.2 Reception på Domkirkepladsen.  
I forbindelse med forespørgsler omkring reception 
på Domkirkepladsen, er der udarbejdet et 
standardsvar som kordegnekontoret bruger. 
 
Bilag: Standardsvar. 
 

Orienteret. 

 2.3 
 

Indskrivning til dåb i Domsognet. 
I forbindelse med indskrivning til dåb i Domsognet er 
der udarbejdet notat vedr. nye retningslinjer. 
 
Bilag: Notat vedr. nye retningslinjer. 
 

Orienteret. 

4. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2021. 
Forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten til 
godkendelse i menighedsrådet.  
 
Bilag: Kommentarer, kvartalsrapport, budgetopfølgning 
samt anlægsaktiviteter. 
 
 

Kvartalsrapport godkendt. 

5.  Fremtidig budgetproces.  
Kassereren forelægger forslag til fremtidigt årshjul for 
budgetprocessen. 
 
Forretningsudvalget indstiller budgetprocessen til 

Forslag godkendt.  
Ændring: MR-møde førstebehandler 
foreløbigt udkast til teknisk budget, tager 
stilling til og prioriterer anlægsønsker, 
ultimo april. 
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godkendelse i menighedsrådet 
 
Bilag: Forslag til årshjul for budgetproces. 
 
 

6. Indstilling fra kor- og musikudvalget om omlægning af 
orgelkoncerterne i Domkirken. 
Igennem de sidste 30 år har der hver sommer - juni, juli og 
august - været afviklet orgelkoncerter i Domkirken torsdag 
aften. Men alting har sin tid, og i år har der i gennemsnit 
været 43 tilhørere mod tidligere års gennemsnit på ca. 
100. Om det skyldes corona (gudstjenesterne har også 
færre deltagere end tidligere), at der nu skal betales 50,- i 
indgang, eller om tiden blot er løbet fra 12 ugers 
orgelkoncerter i rad, står hen i det uvisse. Men et enigt 
kor- & musikudvalg har tiltrådt Domorganistens indstilling 
om at ændre afviklingen og sprede koncerterne ud over 
året i stedet for at afvikle dem alle i sommermånederne, 
hvor mange er på ferie eller i sommerhus. 
 
Koncerterne er tænkt spredt ud over året i lighed med 

kl. 17 - på 
onsdage, hvor der ikke er spaghettigudstjenester. 
Omlægningen kombineres med, at der i 
sommermånederne påregnes afviklet turistkoncerter midt 
på dagen en gang om ugen. 
 
Når sagen forelægges nu - uden drøftelse i FU - er det af 
tidsmæssige årsager. Kor- & musikudvalget har afholdt 
ekstraordinært møde 17/8, og da det haster med afgørelse 
af hensyn til indgåelse af aftaler med kunstnere, indstilles 
det, at forslaget imødekommes. 
 
Bilag: Domorganistens oplæg. 
  
 

Indstilling godkendt. 
Midtvejsevaluering august 2022.  
Endelig evaluering februar 2023. 

8. Orientering ved præsterne. 
 
 

Sognerejse flyttet til 30. januar 2022. 
 
Konfirmandundervisere er faldet på plads. 
 
Konfirmationer i gang nu og nye 
konfirmandhold er startet op. 
 
 

9. Orientering fra formidlingsfonden. 
 
 

Ny bestyrelse med fire nye medlemmer. 
Fortsatte drøftelser omkring beliggenhed 
af formidlingscenter. 
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Forventer underskud pga. corona. 
 
 

10. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

Spisning efter onsdagsrefleksion starter op 
nu  første onsdag i måneden. 
 
 

11. Eventuelt. 
 

Sogneaften den 4/10 2021 kl. 19.30 med 
temaet: Hvor grøn skal eller må kirken 
være? 
 
Årsmøde i Landsforeningen af 
menighedsråd. 
 
Stiftsdag 11/9. 
 
Bestyrelsesmøde i Fælleskrematoriet. 
 

 
Anne Rosendal 

   
  

Annie Lillian Larsen 
  

  

Bjarne Hald 
  

  

Gertrud Tove Elkjær  
  

 AFBUD 

Helge Aa Madsen 
  

 AFBUD 

Henrik Anders Bondo Nielsen 
  

  

Henrik Enig 
  

  

Jesper Kejlhof 
  

  

Katarina Klattkowsky Hejrskov 
  

 Deltog ikke i åbent møde. 

Kim Jacobsen 
  

  

Lis Kjær 
  

  

Pernille Larsen 
  

  

Sole Rita Bluhme Hansen 
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Stig Regner Kastberg 
  

  

Thomas Ravn-Pedersen 
  

  

Anne-Sophie Olander Christiansen 
  

  

Maria Harms 
  

  

Torben Jeppesen 
  

 AFBUD 

Ane Bisgaard LaBranche 
  

  

Sarah Krøger Ziethen 
  

  


