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Menighedsrådets ordinære møde 
torsdag den 21. april 2022 kl. 16.30 
Konventgården, Domkirkestræde 10 
 
Afbud: Kim Jacobsen, Stig Kastberg, Katarina Hejrskov   
 
 
Dagsorden 
 
Mødet indledes med spørgetid. 

Beslutning 

 
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

 

2. Meddelelser til orientering. 
 
 

 

 2.1 Bekendtgørelse om valg til biskop 2022. 
 
Bilag: Bekendtgørelse. 
 
 

 

 2.2 Foreløbig driftsligning 2023. 
Provstiudvalget har på møde den 6. april 2022 fastsat 
foreløbig driftsligning for 2023. Domsognet ligning for 2023 
beløber sig til kr. 23.468.795,00.  
 
Bilag: Udmelding af foreløbig driftsligning  2023. 
 
 

 

 2.3 Principper for økonomisk styring. 
På det forberedende budgetsamråd var der en kort 
præsentation af provstiudvalgets principper for økonomisk 
styring for henholdsvis: 

 Principper for økonomisk forvaltning 
 Principper  5%-midler 

 
Bilag: Principper for økonomisk styring. 
 
 

 

 2.4 3D scanning af Domkirke. 
En 3D scanning af Domkirken vil sikre, at alle historiske 
elementer, konstruktioner med skævheder og alle de 
finurligheder Domkirken rummer, kommer med i en 
registrering og dermed dokumentation for eftertiden.   
En 3D scanning af Domkirken udvendig som indvendig samt 
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tagkonstruktioner og kapeltagværker, forventes at kunne 
gennemføres på ca. 8 arbejdsdage til en ca. pris af 60.000 
kr. inklusive moms. 
KEU afholder udgiften over budget 2022. 
 
Bilag: Indstilling fra KEU. 
 
 

 2.5 Anbefalelsesskrivelse. 
Skrivelse fremsendt til formidlingsfonden i forbindelse med 
ønske om 

. 
 
Bilag: Anbefalelsesskrivelse. 
 
 

 

3. Teknisk budget 2023. 
Kassereren vil på mødet orientere om foreløbigt udkast til teknisk 
budget 2023. Såvel driftsbudget som anlægsønsker kræver 
drøftelse og tilretning på et senere menighedsrådsmøde. 
Budgettet vedtages i junimødet. Orienteringen er et første oplæg 
til denne senere drøftelse 
 
Bilag:  
Budget 2023, teknisk Hovedformål v5.pdf 

 Giver et overblik over, hvordan udgifterne fordeles på 
hovedformål 

Budget 2023, teknisk Formål v5.pdf 
 Viser, hvordan udgifterne fordeles på de enkelte formål i 

den nye formålsplan 
Budget 2023, teknisk Forskel til 2022 v5.pdf 

 Giver et overblik over de væsentligste forskelle til endeligt 
budget 2023. Forskellene er i hele længder og vil blive 
forklaret på mødet. 

Budget 2023, teknisk Detaljer v5.pdf 
 Til dem, der vil nørde lidt mere i, hvordan udgifterne 

fordeles 
Budget 2023 Anlægsønsker V1.pdf 

 Uprioriteret bruttoliste over anlægsønsker 
Budget 2023 anlægsønsker Forprojekt ny orgel.pdf 

 Underbilag til anlægsønsket om forprojekt til nyt orgel 
 
 

 

4. For-projekt nyt orgel til Roskilde Domkirke. 
På listen over anlægsønsker til 2023 var der til FU indsendt et 
ønske fra KMU om 50.000 kr. til for-projekt i f m overvejelserne 
om et nyt orgel i Domkirken.  
For-projektet skal undersøge mulighederne - såvel fysisk som 
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økonomisk - for et eventuelt nyt orgel, hvortil der bl.a. skal 
indhentes diverse ekspertudtalelser mm. 
 
I FU var der enighed om, at et så - i Domsogns-budget-perspektiv - 
lille projekt ikke skal forelægges PU, der i øvrigt som 
udgangspunkt har 100.000 kr. som minimum for anlæg.  
Der var i FU derfor enighed om at foreslå MR, at for-projektet 
igangsættes i indeværende år og tildeles et beløb op til 30.000 kr. 

 
 
 

5.  Roskilde Festivalkoncert i Domkirken 27. juni 2022. 
Som tidligere år skal artisten til festivalkoncert godkendes af 
menighedsrådet. Artisten foreslås i år til at være Sara Parkman. 
Domorganistens kommentarer: 
Der er ingen tvivl om, at det er en meget spændende og aktuel 

musiker, som tager tidens puls og laver sine helt egne tolkninger 
med medinddragelse af traditionel folkemusik. Hun spænder vidt i 
genrer og har en klar etisk og kristen vinkel. Det lyder medrivende 
og superspændende.  
 
Forretningsudvalget indstiller henvendelse til godkendelse.   
 
Bilag: Henvendelse fra Roskilde Festival. 
 
 

 

6. Oplæg om Grøn Kirke. 
Sognepræsterne Torben Jeppesen og Sarah Krøger Ziethen giver 
som aftalt hver et oplæg omkring Grøn Kirke/Kirkegård.  
På menighedsrådsmødet i maj vil sagen omkring certificering som 
Grøn Kirkegård bliver forelagt menighedsrådet til beslutning.  
 
 

 

7. Orientering ved præsterne. 
 
 

 

8. Orientering fra formidlingsfonden. 
 
 

 

9. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 
 

 

10. Eventuelt. 
 
 

 

 


