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Generalforsamling i Roskilde Klosters Venner 
Onsdag den 10.april 2019 kl. 19.00 

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

 
 

Referat 
 
Valg af dirigent 
Bertil Jacobi blev valgt som dirigent 
 

 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  
Formanden bød den store forsamling af medlemmer velkommen til den 4. ordinære 
generalforsamling, 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. 
Bestyrelsen har besluttet, at holde to medlemsarrangementer om året, sidste år var det et 
vellykket besøg på Vallø Kloster og i oktober fortalte Jakob Zeuner og Per Steenholdt om Roskilde 
Klosters arkiver. 
Den 15. maj 2019 kl. 19.00 kommer Barbara Zalewski og fortæller om de adelige jomfruklostre. 
Invitationen til dette arrangement er sendt ud sammen med indkaldelsen til årets 
generalforsamling. 
Den 6. november 2019 kl. 19.00 kommer Johnny Gøgsig Jacobsen og fortæller om 
Dominikanerordenen. 
Formanden sluttede sin beretning med en tak for den store støtte til Roskilde Kloster fra 
medlemmer af RKV og fonde. 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

 Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der pr. 31.12.2018 havde et indestående på 
kr. 14.891,39. 
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. 
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 Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen 
og Tove Winther Kvist 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 og Tom Bruun blev valgt som suppleanter. 
 
Valg af revisor 
Jesper Pålsson blev valgt 
 
Eventuelt, herunder orientering fra klosterforvalteren 
Klosterforvalteren fortalte ud fra nedenstående skema, at det samlet har betydet en forbedret 
økonomi for klosteret på cirka 500.000 kr.  
 
 2016 2017 2018 
Medlemmer 137 155 162 
Kontingent 6.850 7.750 8.100 
Donationer 40.025 46.137 46.310 
Momskompensation 90.078 59.157 120.000 

 
Af donationerne på kr. 46.310 er der brugt cirka kr. 6.000 antigraffiti, momsrevision kr. 8.000, 
tilskud til renovering af ovale portrætter kr. 25.000 og kr. 7.000 er overført til 2019. 
Restaureringen af de ovale portrætter kostede kr. 100.000 hvor RKV ydede kr. 25.000. 
Herudover fortalte klosterforvalteren, at klosteret har fået renoveret 16 skorstene til et beløb på 
kr. 394.000, hjørnestuen til kr. 840.000 og regnvandsbrønde til kr. 80.000. Billederne af 
restaureringerne og renoveringerne kan ses på klosterets hjemmeside 
www.roskildekloster.dk/venner. 
 
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved en forfriskning og efterfølgende havde Peter 
Ditlevsen et indlæg om forfatteren Ingeborg Buhl, som i mange år havde boet på Roskilde Kloster. 
 
 
Bertil Jacobi                               Tove Winther Kvist                  Kirsten Bjerager 
Dirigent                                                formand                                    referent         
                
 


