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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 23. november 2017 kl. 16.30

Dagsorden

Beslutning

Spørgetid:
Afbud fra: Susanne Malmstrøm, Henrik Bondo Nielsen, Annie Larsen, Bjarne Hald, Sole Bluhme Hansen, AnneSophie Olander, Ane LaBranche og Helle Berthou.
Alle 4 suppleanter er indkaldt.
1. Godkendelse af mødets dagsorden

2. Meddelelser til orientering
2.1

Julekrybbe på Stændertorvet
Kirkerne i Roskilde være tilstede med en meget flot
julekrybbe i december måned.

Krybben opstilles d. 29/11 kl. 10.

Tværkirkeligt Præsteforum i Roskilde Kommune –
julekrybbeinitiativet c/o Kaj Bollmann opfordrer
menighedsråd og medarbejdere til at melde sig til med
aktiviteter ved julekrybben.
Pigekoret er allerede tilmeldt d. 7. og 14. december.
Bilag – Brev fra arbejdsgruppe.
2.2

1. stormøde om 2. pinsedag i Folkeparken 2018
Indbydelsen gælder alle menighedsrådsformænd,
menighedsrådsmedlemmer organister og præster i Roskilde
Domprovsti.

Lis Kjær, Ruth Vingborg og Anne
Rosendal deltager i arbejdet med
2. pinsedagsgudstjenesten.

Bilag – Brev vedr. indbydelse til 1. stormøde om 2. pinsedag i
Folkeparken 2018.
2.3

Tidsplan for præsteansættelse
Udkast til opslag afleveret til Roskilde Stift d. 15. november.

Stillingsopslaget udsendes til
menighedsrådet.
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Ansøgninger til gennemsyn forventes før jul.
Orienteringsmøde afholdes d. 10/1 kl. 19 og
prøveprædikener d. 23/1 og 27/1 efter tidsplan i bilaget.
Bilag – Tidsplan for præsteansættelse.
2.4

To naboklager over store træer på Gammel Vor Frue
Kirkegård
I forbindelse med to naboklager over store træer på
kirkegården er det besluttet at indkalde kirkegårdskonsulent
til vurdering af sagerne.

3. Fortsat visionsproces
Forretningsudvalget forelægger hermed arbejdsgruppens input til
den videre proces.
Arbejdsgruppen for visionsprocessen har behandlet stikord og
indtryk fra visionsdagen d. 30. september med proceskonsulent
Kirsten Moesgaard.
Arbejdsgruppen foreslår, at der afholdes endnu en visionsdag i
marts (tidlig april), når præstegruppen er blevet fuldtallig.
Visionsdag 2.0 foreslås at tage udgangspunkt i den struktur, der
tegnede sig på visionsdag 1 med 6 ”kirker” i Domkirken:
Domkirke for børn
Domkirke for søgende
Domkirken for netværk/organisationer
Domkirken klassik
Regionskirken
Stiftskirken/den nationale kirke,
således, at der for de fire første ”kirker” i fællesskab arbejdes med
at uddybe, beskrive, tilføje, fjerne og prioritere
elementer/indholdet.
Der skal arbejdes med spørgsmålet om ”Hvordan vil vi være
Domkirke for børn”, ”Hvordan vil være Domkirke for…”, … . Det er
vigtigt at det enkelte medlem/den enkelte medarbejder kan
forholde sig åbent til spørgsmålene og bidrager med de erfaringer,
det enkelte medlem/den enkelte medarbejder har.
Det indstilles,

Orientering.

Indstillingerne tiltrædes.
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at arbejdsgruppen efterfølgende sammenarbejder inputtene til et
udkast til et fælles svar på spørgsmålene. Opmærksomheden vil,
afledt af inputtene, være på kommunikationen, aktiviteters og
frivilliges anknytning til den tegnede ”Profil” og
diakonien/menighedsplejen.
at arbejdsgruppen udarbejder udkast til visionen for Roskilde
Domkirke.
at der findes en anden formulering af ”Domkirke for søgende”
at arbejdsgruppen fremover er styregruppe for projektet, og
at det skal overvejes om der skal tilknyttes en proceskonsulent til
visionsdag 2.0.

4. Fromesser
I de senere år har der været afholdt fromesser på søndage i
skolernes sommerferie. De fire af disse er blevet efterfulgt af
morgenkirkekaffe.
Forretningsudvalget har drøftet spørgsmålet om antal deltagere i
henholdsvis 17-tjenester og fromesser og tallene er således:

Fromesser fastholdes i 2018.
Fromesserne ”markedsføres”
intentsivt – evt. under et nyt navn.
Fromesserne evalueres i november
2018.

Deltagelse i 17-tjenesterne:
d. 18/6: 26
d. 25/6: Afsked RHCD
d. 13/8: 24
d. 20/8: 51
Deltagelse I fromesser:
d. 2/7: 15
d. 9/7: 16
d. 16/7: 12
d. 23/7: 11
d. 30/7: 10
d. 6/8: 20
Det indstilles, at der tages stilling til om fromesserne skal fortsætte
i 2018, eller om der året rundt skal afvikles aftensang kl. 17.

5. Provstesyn på kirkegården
Kirkegårdsudvalget og forretningsudvalget indstiller synsrapporten
af d. 26. juni 2017 til godkendelse.

Indstillingen godkendt.
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Rapporten indsendes efterfølgende til provstiudvalget.
Bilag – synsrapport.

6. Menighedsrådsmøde i oktober 2018
Forretningsudvalget indstiller, at menighedsrådsmødet i oktober
2018 flyttes fra d. 10/10 til d. 24/10 aht. forberedelse til
behandling af budget 2019.

Indstillingen godkendt.

7. Natkirke
Natkirkeudvalget ønsker som liturg en præst som hovedregel at
forestå NATKIRKEN min. 2 gang om måneden med det øvrige
præstekollegie som stedfortrædere.

Sagen er drøftet.

Baggrunden for disse ønsker begrundes med udgangspunkt i
natkirkeudvalgets visioner af 19.sep 2013 punkt 3 og arbejdet med
de frivillige.

Natkirkeudvalget forelægger
indstilling om natkirken i et
kommende menighedsrådsmøde.
Natkirkeudvalget ønsker en
gennemgående præst som liturg.

8. Kollektkliste for 2018
Fremlægges i mødet til godkendelse.

Kollektlisten er godkendt. Juleaften
præciseres et specifikt formål til
Folkekirkens Nødhjælp.

9. Høring over udkast til lov om ændring af lov om valg til
menighedsråd PU 14.11.17_pkt. 11
Betænkning 1567/2017 om en fremtidig valgform til
menighedsrådsvalg i folkekirken har været i høring i perioden 11.
maj til 1. oktober 2017.

Menighedsrådet er positivt stemt.

Kirkeministeriet har modtaget høringssvar fra i alt 133
menighedsråd, provstiudvalg, stifter og organisationer.
På baggrund af høringssvarene har ministeriet nu udarbejdet et
udkast til lovforslag, der indebærer:
1. Der skal afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i
maj i valgåret. Orienteringsmødet afholdes sammen med det
lovpligtige menighedsmøde, jf. lov om menighedsråd § 41, stk. 3. I
flersognspastorater, hvor sognene ikke har fælles menighedsråd,
kan orienteringsmødet afholdes en anden dag i samme uge.
2. Medlemmerne til menighedsrådet vælges på en valgforsamling,
der afholdes den 3. tirsdag i september. Hvis flere sogne har fælles

Høringssvar herom indsendes
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menighedsråd, kan valgbestyrelsen beslutte, at valgforsamlingen
afholdes fælles for disse sogne. Opstilling af kandidater,
stedfortrædere og afstemning skal ske særskilt for det enkelte
sogn.
3. Det er muligt at udløse et afstemningsvalg ved at indgive en
kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen.
Afstemningsvalg afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.
4. Biskoppen kan efter begrundet ansøgningen fra menighedsrådet
nedsætte funktionsperioden til 2 år.
Lovforslagets afvigelse fra udvalgets forslag:
Med lovforslaget ændres der ikke på valgår for ordinære
menighedsrådsvalg.
Næste ordinære valg til menighedsråd bliver derfor afholdt i 2020.
Dermed afholdes ordinære valg til menighedsråd som hidtil året
inden valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.
Bilag:
Høring over lov om ændring af lov om valg til menighedsråd.
Høringsliste – Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

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

Anne Rosendal valgt med 13
stemmer og en blank.

11. Valg af næstformand for det kommende kirkeår
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 2

Henrik Bondo Nielsen valgt med 12
stemmer og to blanke.

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

Henrik Enig enstemmigt valgt.

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

Bjarne Hald enstemmigt valgt.

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

Henrik Bondo Nielsen enstemmigt
valgt.
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15. Valg af bygningskyndig for det kommende kirkeår
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3

Arkitekt Brian Hansen, Krogh
Hansens Tegnestue, enstemmigt
valgt.

16. Valg af underskriftsberettiget person for det kommende kirkeår
Jfr. Menighedsrådslovens § 11, stk. 3

Henrik Bondo Nielsen enstemmigt
valgt.

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.

17. Eventuelt

Indskrivning til juleaften d. 2.
december fra kl. 10-12 i
Konventhuset.
45 deltagere til film om Luther.
128 til koncert med Kristian
Olesen.
97 til foredrag med Thomas Larsen.
Stor anerkendelse til medarbejdere
ifbm. børneaktiviteter.
Håndværk og kirkeserien afrundet.
Skal 1000-året for oprettelsen af
bispesædet i Roskilde i 2020
markeres?
Tak fra Paul Kofoed for
samarbejdet i 31 år.
Christina Wildfang takkede også.
Bevilling fra Roskilde Kommune til
verdensarvsdag.

18. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse

Intet.

19. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse

Intet.
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20. Orientering fra præstekollegiet

Ændringer i bemandingen af
konfirmandundervisningen.
Aftale med julemærkehjemmet om
konfirmandundervisning under
elevernes ophold.
Menighedsplejen markerer
diakoniens dag i samarbejde med
aktivitetsudvalget d. 4. februar.
Ane LaBranche valgt som ny
formand for menighedsplejen

21. Orientering ved menighedsrådets formand

Erik Larsen, Vindinge, valgt til
Stiftsrådet.
Der udarbejdes indstilling om, at
domprovsten kan suppleres af
præst ved fravær fra
forretningsudvalget.
Årsplan – opfordring til, at udvalg
afleverer mødedatoer for 2018 til
administrationslederen inden
udgangen af 2017.
5% midler søges til uforudsete
personaleudgifter i 2017.
Medarbejderes adgang til at
foretage elektroniske betalinger for
koncertbilletkøbere:
Uden en særlig bemyndigelse fra
billetkøbere og tillæg til
ansættelseskontrakt må
medarbejdere ikke håndtere
betalinger og oplysninger fra
borgeres elektroniske
betalingskort. Straffeloven § 301.
Der arbejdes med løsning af
billetsalgsproblematikken.
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Anne Rosendal

Annie Larsen

AFBUD

Ebbe Overgaard
(Suppleant for Annie Larsen)
Bjarne Hald

AFBUD

Ove Bo Larsen
(Suppleant for Bjarne Hald)
Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Keld Winckelmann
(Suppleant for Henrik Bondo Nielsen)
Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Lene Stærbo

Lis Kjær

Mette E. Bruun

AFBUD
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Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

AFBUD

Susanne Malmstrøm

AFBUD

Jette Kristensen
(Suppleant for Susanne Malmstrøm)
Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

AFBUD

Paul Kofoed Christiansen

Maria Harms

Ane Bisgaard LaBranche

AFBUD

