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Menighedsrådets ordinære møde (ny dagsorden) 
Torsdag den 18. november 2021 kl. 16.30 
Konventgården, Domkirkestræde 10 
 
Afbud: Rasmus Christoffersen 
 
Dagsorden Beslutning 
 
Mødet indledes med spørgetid. 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt. 

2. Meddelelser til orientering. 
 

 

 2.1 Yderligere anmodning om aktindsigt fra TV2 Lorry. 
TV2 Lorry har sendt en uddybende anmodning om 
aktindsigt i fratrædelsesaftaler indgået i perioden 1. 
september 2016 til 1. september 2021.  

Bilag: Yderligere anmodning samt svar. 

Orienteret. 

 2.2 Svar på 5%-ansøgning 
Provstiudvalget har imødekommet ansøgningen med 
kr. 300.000. 

Bilag: Svar fra Provstiudvalget. 

Orienteret. 

 2.3 Udmelding fra Kirkeministeriet om Corona 
restriktioner 

Bilag: Skrivelse fra Kirkeministeriet. 

Orienteret. 

3. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021. 
Kvartalsrapporten udviser et overskud på 1.031.000 kr. 
 
FU indstiller kvartalsrapport til godkendelse. 
 
Bilag: Kvartalsrapport mm. 
 
 

Kvartalsrapport godkendt. 

4. Forslag til kollektliste for 2022. 
 
Bilag: Kollektliste 2022. 
 
 

Kollektliste godkendt. 
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5. Indstilling fra kor-og musikudvalget om indkøb af 
korkapper til Domkoret. 
Domkoret er det eneste af Domkirkens kor, der endnu ikke 
har særlig beklædning (voksenkoret optræder dog i eget, 
men sort tøj). Der er jævnligt gennem de sidste mange år 
blevet udtrykt ønske om ensartet beklædning til Domkoret, 
særlig na . 
 
I 2021 er der, pga. Corona-nedlukningen, på musikkontiene 
(3610 Kirkekoncerter, honorarer og 3620 Kirkekoncerter, 
andre udgifter) et overskud på ca. 90.000 kr. (70.000 kr. af 
budget på 250.000 kr. samt entreindtægter på 24.500 kr.). 
Og Domorganisten har derfor foreslået, at det overvejes at 
indkøbe de savnede korkapper i år. 
Undersøgelse af evt. indkøb af kapper har taget 
udgangspunkt i de kapper, som anvendes i Københavns 
Domkirke, og som man der er meget glade for. Prisen er 
5.436 kr. inkl. moms pr kappe, og der er brug for 20 
kapper, i alt 108.720 kr. 
 
Kor- og musikudvalget er positive over for tanken om 
opgradering af Domkorets visuelle udtryk, men forelægger 
sagen til afgørelse i FU/MR, idet der er tale om en ganske 
anden brug af midlerne end forudset ved 
budgetlægningen. Udvalget har samtidig forudsat, at der, 
såfremt der skal indkøbes kapper, indhentes endnu et 
tilbud. 
 
Forretningsudvalget indstiller forslag til godkendelse. 
 
 

Indstilling tiltrådt. 
Formanden for kor- og musikudvalget og 
menighedsrådsformanden bemyndiges til 
at afgøre hvilket tilbud der benyttes. 

6. Indstilling om overførsel af kont
Konv . 
Revisionen har gjort opmærksom på, at en konto i Nordea, 
Juleaften i Konventhuset, ikke er medtaget i Domsognets 
bogføring. Kontoens saldo var pr. den 31.12.2020 på 
59.125,23 kr. Ud over negative renter, har der ikke være 
bevægelser på kontoen de seneste 2 år. Kontoen er en 
gammel overførsel fra SparNord og er ikke længere aktuel. 
 
Da diakoni i Domsognet primært varetages gennem 
Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje, foreslås det, 
at beløbet overføres til Menighedsplejen. Domsognet har 
pt en mellemregning med (nuværende) Juleaften i 
Konventhuset på 7.348,23 kr. I forbindelse med 
overførslen skal Domsognets mellemregning med Juleaften 
i Konventhuset udlignes. 

Indstilling tiltrådt. 
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Forretningsudvalget indstiller forslag til godkendelse. 
 
 

7. Forslag fra Lis Kjær om praktik for 
menighedsrådsmedlemmer hos sognets medarbejdere. 
Forretningsudvalget er positive overfor ideen, men foreslår 
en tilpasning, fx et par timers besøg på kirkegården 
sammen med repræsentanter fra ledelsen. 
 
Bilag: Lis Kjærs forslag. 
 
 

Forelægges det fælles samarbejdsudvalg 
med forretningsudvalgets kommentarer. 

8.  Anmodning fra CORO, Co-lab Roskilde om brug af 
Domkirken i f m et Tour de France-arrangement. 
CORO, Co-lab Roskilde skriver: 
Vi, CORO, Co-lab Roskilde, kontakter jer i forbindelse med, 

at vi d. 9. december skal besøge Roskildes Tour De France-
route i forbindelse med et arrangement, hvor vi er i gang 
med at skabe levedygtige løsninger, som strækker sig efter 
Grand Depart. I den forbindelse vil vi høre, om vi  ca. 60. 
personer  må komme indenfor i Domkirken omkring kl. 
15.55 og hertil arrangere et 10-15 minutters oplæg fra 
ROMU ang. omgivelsernes betydning med fokus på 
Roskildes attraktioner ift. Grand Depart. Efter oplægget 
skal vi videre til næste stop på routen.  
 
Formanden bemærker, at der ikke er tradition for at 
udlåne Domkirken til den slags arrangementer, men det er 
på den anden side første gang, Tour de France gæster 
Roskilde! 
Der er natkirke samme dag og altså kirketjener til stede, 
uanset at arrangementet er efter kirkens åbningstid. 
 
Formanden forelægger anmodningen til menighedsrådets 
afgørelse. 
 
 

Anmodning imødekommes. 
Sarah Ziethen deltager som præst. 

9. Forslag fra arbejdsgruppen bag 
vintersolhvervsgudstjenesten om placering af et 
vikingeskib i Domkirken i forbindelse med årets tema. 
 
Bilag: Mail fra biskoppen samt bilag. 
 
 

Kan ikke imødekommes, man tilbyder 
vikingeskib i kirken under 
vintersolhvervsgudstjenesten eller 
alternativ placering udenfor.  
Kirkens medarbejdere deltager ikke i 
praktikken omkring opstilling. 

10. Valg af formand for det kommende kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 1  

Anne Rosendal (15 stemmer). 
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Der foretages hemmelig afstemning jf. ovenstående lov. 
 
 

11. Valg af næstformand for det kommende kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 2  
Der foretages hemmelig afstemning jf. ovenstående lov. 
 
 

Jesper Kejlhof (15 stemmer). 

12. Valg af kirkeværge for det kommende kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3  
 
 

Henrik Enig. 

13. Valg af kasserer for det kommende kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3  
 
 

Bjarne Hald. 

14. Valg af kontaktperson for det kommende kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3  
 
 

Henrik Bondo Nielsen. 

15. Valg af bygningskyndig for det kommende kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3  
 
 

Brian Hansen, Krog Hansen Tegnestue. 

16. Valg af underskriftsberettiget person for det kommende 
kirkeår  
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3  
Valg af menighedsrådsmedlem, der bemyndiges til 
sammen med formanden at underskrive dokumenter 
vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast 
ejendom og optagelse af lån.  
  
 

Næstformanden. 

17. Orientering ved præsterne. 
 
 

Roskilde Kommune har meldt ud, at de 
anbefaler at skolerne aflyser sociale 
arrangementer, dette kan påvirke 
skolernes juleafslutninger. 
 
 

18. Orientering fra formidlingsfonden. 
 
 

Det kongelige palæ er kommet i spil som 
mulighed, sammen med arealet bag 
Byens Hus, som mulig placering af 
formidlingscenteret. 
Forventer at have udarbejdet vision inden 
sommerferien. 
 

19. Orientering ved menighedsrådets formand. Krav om whistleblowerordning pr. 17/12, 
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afventer udmelding fra Landsforeningen. 
 
Gamle højskolesangbøger doneres til 
lokale organisationer. 
 
Svar på anmodning omkring aflysning af 
højmesse nytårsdag, anmodning 
imødekommet for 2022. 
 
 

20. Eventuelt. 
 
 

Lis Kjær: Juleaften i Konventhuset  er 
aflyst i år pga. corona. 
 
Jesper Kejlhof: Rigtig god frivilligaften for 
50 frivillige i mandags. 
Henvendelse fra Spejdernes Lejr i 2022 
vedr. aktiviteter i Domkirken. 
 
Formanden: Orienteringsmøde den 1/12 
for frivillige vedr. Himmelske Dage, Lis og 
Pernille deltager. 
 
Sole Bluhme Hansen: Vi mangler 
dåbsservietter. 
 
Henrik Enig: Orientering omkring 
domkirkeværgemøde den 27/10. Næste 
møde er i Maribo til foråret. 
 

 
Anne Rosendal 

   
  

Annie Lillian Larsen 
  

  

Bjarne Hald 
  

  

Gertrud Tove Elkjær  
  

  

Helge Aa Madsen 
  

  

Henrik Anders Bondo Nielsen 
  

  

Henrik Enig 
  

  

Jesper Kejlhof 
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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 
  

  

Ane Bisgaard LaBranche 
  

  

Sarah Krøger Ziethen 
  

  

 


