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Generalforsamling i Roskilde Klosters Venner 
Onsdag den 18.april 2018 kl. 19.00 

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

 
 

Referat 
 
Valg af dirigent 
Henrik Holstein blev valgt som dirigent 
 
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning 
Formanden bød velkommen til en velbesøgt generalforsamling i en fyldt Riddersal og begyndte sin 
beretning med at minde os om, hvorfor vi er en forening. Foreningens grundlag er til støtte og 
bevarelse af kulturmindet i Roskilde bymidte og også at bevare klostermuren fri for graffiti. 
Medlemstallets på 155 betyder, at foreningen er godkendt som almenvelgørende institution og 
derved kan opnå momskompensation. Det betød, at Roskilde Kloster ultimo 2017 modtog kr. 
90.078 fra ”momspuljen” for vedligeholdelsesarbejder udført i 2016. 
I maj måned 2017 var der er et medlemsarrangement i Himmelev kirke og sognegård hvor Gorm 
Bruun Hansen fortalte om relationerne mellem Himmelev kirke og Roskilde Kloster. 
I september var der koncert i klosterkirken hvor Søren Lyder Jacobsen berettede om Hans 
Matthison-Hansens husorgel og organist i Himmelev kirke Inger Svendsen spillede nogle af hans 
værker. 
Da klosterforvalteren var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, fortalte formanden om 
årets vedligeholdelsesopgaver. Renovering af hjørnestuen beløber sig til kr. 750.000. Når man 
løfter en flig af gulvtæppet, følger der en lang række uforudsete opgaver med, ligeså for denne 
renovering. Der er nu indlagt fjernvarme og gulvet er støbt og står nu og tørrer inden der kan 
lægges gulv. Vinduerne i Damernes Fløj skal have forsatsvinduer, som skal være på en bestemt 
måde og planlægges i samarbejde med Kulturstyrelsen. 
Heldigvis har graffitimalerne fundet ud af, at deres tags fjernes med det samme, og i år har der 
ikke været hærværk på klostermuren, så der har alene været tale om udgift til antigraffiti 
abonnement. 
Klosteret deltager i byens mange kulturelle arrangementer, herunder den årlige lysfest, hvor 
studerende fra RUC var med til at udforme installationerne. Rundvisningerne, kulturelle 
arrangementer og skumringskoncerter har betydet at besøgstallet er nåede på 6.200 i 2017. 
Klosterkirken tilbyder den første søndag i måneden gudstjeneste hvor præst, organist og sanger 
fra Himmelev kirke forretter tjenesten. 
Jakob Zeuner og Per Steenholdt har skrevet en bog om Roskilde Klosters arkiver og søger 
fondsmidler så bogen kan udgives. Formanden opfordrede forsamlingen til at tænke over om 
”man kendte nogle der gerne ville bidrage økonomisk til bogudgivelsen”.  
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
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Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der pr. 31.12.2017 havde et indestående på 
kr. 13.133,41. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev foreslået uændret på kr. 50. 
Kontingent på kr. 50 blev godkendt 
 
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 er Anne Rosendal, Kirsten Bjerager, Ebbe 
Overgaard og Flemming Sommer. Medlemmerne er villige til genvalg 
De opstillede kandidater blev genvalgt med akklamation. 
 
Den samlede bestyrelse er: 
Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen, Tove Winther Kvist, Anne Rosendal, Kirsten Bjerager, 
Flemming Sommer og Ebbe Overgaard. 
Søren Lyder Jacobsen er associeret medlem. 
 
Valg af suppleanter 
Anni Zeuthen blev valgt som suppleant. 
 
Valg af revisor 
Jesper Pålsson blev valgt 
 
Eventuelt, herunder orientering fra klosterforvalteren 
Klosterforvalterens orientering indgik i formandens beretning. 
Evan Lynnerup roste klosterets guidede ture som var levende og interessante. 
 
Efter en kort pause med en forfriskning, holdt Tove Winther Kvist et spændende foredrag om 
Christenze Kruckow, en adelig troldkvinde på Chr. D. 4.s tid. 
 
 
 
Henrik Holstein                               Tove Winther Kvist                Kirsten Bjerager 
Dirigent                                                formand                                    referent         
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