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ROSKILDE DOMSOGN 

 

Menighedsrådets ordinære møde 
torsdag den 19. maj 2022 kl. 16.30 
Konventgården, Domkirkestræde 10 

 
Afbud: Pernille Larsen, Sole Rita Bluhme Hansen, Ane Bisgaard LaBranche, Helge Aa Madsen, Jesper Keilhof, 
Torben Jeppesen. 
 
 
 
 
Dagsorden 
 

Beslutning 

Mødet indledes med spørgetid.  
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden. 
 
 

Godkendt 

2. Meddelelser til orientering. 
 
 

Orienteret  
Skrivelse fra KM omkring 
kirkeværge udsendes med 
referatet. 

3. Anlægsønsker 2023. 
Prioritering af anlægsønsker for budget 2023. 
 
Bilag: Budget 2023 anlægsønsker v4. 
 
 

Anlægsønsker forelagt og 
prioriteret. 

4.  Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2022. 
Kvartalsrapporten udviser et overskud på 610.000 kr. Efter 
korrektioner er resultatet et lille minus, så i hele længder følges 
budgettet.  
Forretningsudvalget indstiller kvartalsrapporten til godkendelse. 
 
Bilag: Budgetopfølgning 31-03-2022. 
 
 

Kvartalsrapporten godkendt. 

5.  Grøn Kirkegård. 
den 8. december 2021 blev det besluttet at 

indstille til menighedsrådet at søge Roskilde Kirkegårde 
cert  
I forbindelse med drøftelserne i rådet blev det tydeligt, at der var 

- altså begrundelserne for og 
imod en certificering.  
Sognepræsterne Torben Jeppesen og Sarah Krøger Ziethen var 
derfor oplægsholdere i april-mødet, og som aftalt forelægges 
spørgsmålet om eventuel certificering af Roskilde Kirkegårde nu til 
drøftelse og beslutning. 
 
Bilag: Tjekliste for certificering, resume af Torben Jeppesens oplæg 

Afstemning. Imod; 4 stemmer.  
For; 10 stemmer. 
Grøn Kirkegård godkendt. 
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samt Sarah Krøger Ziethens oplæg. 
 

6. Muslimsk gravplads. 
Sagen forelægges nu til beslutning om eventuel fremsendelse til 
provstiudvalget til afgørelse af såvel oprettelse af muslimsk 
gravplads som anlægsudgifter i den anledning.  
 
Bilag: Notat, Skitseprojekt samt budgetoverslag. 
 

Fremsendes til provstiudvalg med 
anbefaling til godkendelse. 

7. Nyt orgel. 
Domorganisten vil på menighedsrådsmødet orientere om 
tankerne bag forslaget om nyt orgel. 
 

MR er enige om at bruge op til 
30.000 til forundersøgelse vedr. 
nyt orgel. Dermed er der ikke taget 
stilling til opførelse af nyt orgel. 
 

8. Forslag til drejebog. 
Administrationslederen præsenterer drejeboget på mødet. 
 
Bilag: Notat vedr. ny elektronisk musik, spørgsmål vedr. 
arrangementer, mail vedr. røg (hazer) i kirken og drejebog.  
 

MR tager det til orientering.  

9. Laser fra Søndertårn og til Roskilde Festivalens hovedindgang 
Det har vist sig teknisk muligt at forbinde Søndertårn med 
Roskilde Festivalen med en diodelaser i forbindelse med 
afholdelse af festivalen. MR ansøges om bemyndigelse til at 
Jesper Platz kan godkende projektet, hvis Festivalen får de 
nødvendige tilladelser til at kunne gennemføre projektet. 
Projektet er tidligere blevet orienteret på MR mødet i marts. 
 
Bilag: Laserprojekt. 
 

Godkendt. 

10. Fremtidig kirkeværgefunktion. 
I Roskilde Domsogn har kirkeværgeposten i flere perioder været 
en honorær stilling, varetaget af et menighedsrådsmedlem, fordi 
der har været ansat en arkitekt som byggeteknisk leder.  
 
I forbindelse med pensionering fra stillingen har sagen om 
lønindplacering været forelagt for Kirkeministeriet, i det 
nuværende lønsystem ikke umiddelbart giver mulighed for 
indplacering.  
 
Kirkeministeriet har svaret, at den hidtidige organisation ikke 
umiddelbart kan godkendes og henviser til ansættelse af en 
kirkeværge, sådan som andre kirker, inkl. domkirkerne, har. 
 
Det betyder, at stillingen som byggeteknisk leder skal nedlægges, 
og at en ny kirkeværge skal honorarlønnes.  
 
Kontaktperson, formand og administrations- og kirkegårdsleder er 
alle enige om, at det ikke er en optimal løsning, men ser sig 

Tiltrådt 
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nødsaget til at følge ministeriet, særligt fordi sagen nu er 
væsentligt aktualiseret.  
Det indstilles derfor til rådet, at kirkeværgefunktionen som 
honorær stilling nedlægges, og at der søges en honoraraflønnet 
kirkeværge. Budgetmæssigt er der i 2022 og i det foreløbige 
budget for 2023 dækning for omkring 1 dag om ugen.   
 

11. Genautorisering af menighedsrådsbrugere på DAP. 
Der skal foretages en genudpegning (genautorisering) af de 
personer, som for menighedsrådet har adgang og rettigheder til 
it-systemer, herunder FLØS, dataarkiv m.fl., hvor der kan 
behandles personoplysninger 
 
Formanden indstiller, at administrationslederen bemyndiges til at 
lave genautorisering. 
 
Bilag: Genautorisering af menighedsrådsbrugere. 
 

Godkendt at administrationsleder 
kan genautoriserer. 

12. Orientering ved præsterne. 
 

Højmessefolder på dansk og 
ukrainsk. Fredagsaften sang 
menigheden opfordres til at synge 
stående. 
 

13. Orientering fra formidlingsfonden. 
 

Formidlingsfonden overskud på 
500.000, - for 2021. Der arbejdes 
videre med det Gule Palæ. 
 

14. Orientering ved menighedsrådets formand. 
 

Nye grønne messehagel tages i 
brug 12. juni. 
 

15. Eventuelt. Sarah K. Ziethen medforfatter af ny 
faderbog. 
Orientering af fælleskrematorie 
årsmøde. Orientering om 
fremtidige elektriske ovne. 

 
Anne Rosendal 

   
  

Annie Lillian Larsen 
  

  

Bjarne Hald 
  

  

Gertrud Tove Elkjær  
  

  

Helge Aa Madsen 
  

 Afbud 

Henrik Anders Bondo Nielsen 
  

  

Henrik Enig 
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Jesper Kejlhof 
  

 Afbud 

Katarina Klattkowsky Hejrskov 
  

 Afbud 

Kim Jacobsen 
  

  

Lis Kjær 
  

  

Pernille Larsen 
  

 Afbud 

Sole Rita Bluhme Hansen 
  

 Afbud 

Stig Regner Kastberg 
  

  

Thomas Ravn-Pedersen 
  

  

Anne-Sophie Olander Christiansen 
  

  

Maria Harms 
  

  

Torben Jeppesen 
  

 Afbud 

Ane Bisgaard LaBranche 
  

 Afbud 

Sarah Krøger Ziethen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 


