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Generalforsamling i Roskilde Klosters Venner 
Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 

I Riddersalen 
Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8 C 4000 Roskilde 

 
 

Referat 
 
Valg af dirigent 
Henrik Holstein blev valgt som dirigent. Dirigenten fandt, at den udsatte generalforsamlingen i 
april 2020 nu var lovligt indvarslet i forhold til landets særlige omstændigheder. 
Generalforsamlingen bifaldt dirigentens holdning. 
 

 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  
Formanden bød medlemmerne velkommen til den 5. ordinære generalforsamling. Og kom med et 
reklameindslag for køb af Klosterhonning. Honningen kunne købes ved udgangen for en særpris af 
kr. 25,00. Formanden bad endvidere deltagerne om at vise hensyn og holde afstand på vej ud af 
Riddersalen.  
Formanden gentog og mindede medlemmerne om foreningens grundlag som almenvelgørende 
institution og som derved kan opnå momskompensation. Momskompensationen har stor 
betydning for klosterets vedligeholdelse som kulturperle i Roskildes bymidte. 
Pga af covid 19 og udsættelsen af generalforsamlingen i april er året 2019 næsten gået i 
glemmebogen. Der har været to velbesøgte arrangementer med Barbara Zalewski om de adelige 
jomfruklostre og Johnny Gøgsig Jacobsen fortalte om Dominikanerordenen. 
 
Af kommende medlemsarrangementer er følgende planlagt: 
Den 28.10.2020 kommer specialkonsulent i Kulturstyrelsen Birthe Skov og fortæller om arbejdet 
med fredede bygninger. 
Den 21. april 2021 afholdes generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil medlemmer af 
Roskilde Domsogns pigekor underholde med Weyse-sange.  
Den 19.5.2021 er der et medlemsarrangement under overskriften Klosterets Klenodier. 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

 Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der pr. 31.12.2019 havde et indestående på 
kr. 18.698,94. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

 Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev foreslået uændret på kr. 50. 
Kontingent på kr. 50 blev godkendt 
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 Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige 
donation 

Formanden anbefalede en minimums donation på kr. 200, men tilkendegav, at man gerne måtte 
bidrage med mere.  
Minimums donation på kr. 200 blev godkendt. 
 

 Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Anne Rosendal, Ebbe Overgaard og 
Kirsten Bjerager. Medlemmerne er villige til genvalg. På valg er også 
Flemming Sommer som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen anbefaler i stedet 
Jakob Zeuner. Endvidere har Ebbe Overgaard efterfølgende meddelt, at han 
ønsker at udtræde, bestyrelsen indstiller Poul Bjerager Christiansen. 

Valgt blev: 
Anne Rosendal, Kirsten Bjerager, Jakob Zeuner og Poul Bjerager Christiansen. 
 
Den samlede bestyrelse er: 
Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen, Tove Winther Kvist, Anne Rosendal, Kirsten Bjerager, Jakob 
Zeuner og Poul Bjerager Christiansen. 
Søren Lyder Jacobsen er associeret medlem. 
 
Valg af suppleanter 
Anni Zeuthen.  
 
Valg af revisor 
Jesper Pålsson. 
 
Eventuelt, herunder orientering fra klosterforvalteren 
Klosterforvalteren fortalte ud fra nedenstående skema, at det samlet har betydet en forbedret 
økonomi for klosteret fra 2015-2019 på kr. 650.000 kr.  
 
 2018 2019 Sept.2020   
Medlemmer 162 167 147   
Kontingent 8.100 8.350 7.350   
Donationer 46.310 53.087 50.595   
Momskompensation 127.082 95.017    

 
Roskilde Kloster modtager ingen form for offentlige ydelser, og store renoveringsopgaver 
gennemføres ved hjælp af bidrag fra Roskilde Klosters Venner og fra fonde og arv. 
Af midlerne fra venneforeningen er der afholdt udgifter til abonnementet på antigraffiti kr. 12.000 
og renovering af klosterporten kr. 75.000. Skattevæsenet stillede spørgsmål ved, om klosteret var 



3 
 

en almen velgørende institution- det dokumenterede revisor at klosteret var. Det kostede kr. 
12.000. 
Af andre vedligeholdelses og renoveringsopgaver nævnte Søren Lyder Jacobsen, at Damernes Fløj 
havde fået nye forsatsrammer, at gavlen ved kirkemuren hældte udad og skulle genoprettes, at 
regnvandsbrøndene var blevet udskiftet, så nu var kælderen tør, at prædikestolen i kirken er 
blevet renset og nyforgyldt. Alteret er pt konservatorværksted. På længere sigt er der et ønske om 
en større renovering af kirken til et samlet beløb på 2,5 mio. kr. 
Endvidere har klosterporten og lågen ved Klosterstien været hos Smededesign og blev 
totalistandsat. Våbenskjoldene i porten er på konservatorværksted og monteres senere. 
Klosterets rundvisninger i 2020 har været meget påvirket af Corona-pandamien. Som et lyspunkt 
havde klosteret nogle meget vellykkede gratis haverundvisniger sponseret af Realdania. 
 
 
 
 
Henrik Holstein                               Tove Winther Kvist                  Kirsten Bjerager 
Dirigent                                                formand                                    referent         
                
 


