
Generalforsamling i RKV, onsdag den 27.4.22 
 

 Velkomst på bestyrelsens vegne til den 7. ordinære 
generalforsamling  

 Valg af dirigent 
 

Formandsberetning 
Foreningen blev stiftet den 21.10.15 for at støtte og udbrede kendskabet 
til klosteret. 
Bestyrelsen dd: Anne Rosendal, Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen, Jakob 
Zeuner, Kirsten Bjerager, Poul Bjerager Christiansen samt ut. 
Suppleant: Anni Zeuthen 
 
Medlemstal ved udgangen af 2021: 189 medlemmer. Der har været en 
stadig stigning i medlemskabet siden 2015, og vi er meget taknemmelige 
for støtten og for interessen for denne gamle kulturinstitution! 
 
Kontingent i 2021: 50 kr pr medlem: 9450 kr.  
Donationer  i 2021 i alt: 192 svarende til 59.051 kr. 
 
Vi arbejder med en to-strenget model: kontingent + donation. 
 100 x 200 kr. Donationerne giver os status af almenvelgørende stiftelse 
og mulighed for at søge momskompensation for vedligeholdelsesarbejde. 
Som det vil fremgå senere, så udgør både medlemskab, donationer og 
den afledte momskompensation en uvurderlig støtte for klosteret. 
 

Året, der gik 
2021 var fortsat præget af corona-nedlukninger, og vi måtte ty til en 
alternativ generalforsamling, hvor regnskab, formandsberetning og nyt 
fra klosteret var lagt ud på hjemmesiden. 
Valg/genvalg og andre formalia blev afviklet i forbindelse med vores 
udendørsarrangement den 19. maj, hvor Jakob Zeuner og klosterforvalter 
Søren Lyder Jacobsen stod for rundvisning i Folkeparken. Heldigvis var vi 



begunstiget med fint vejr og kunne sammen nyde et glas vin i haven efter 
turen i Folkeparken. 
Vores andet arrangement, som kunne afvikles på mere normal vis i 
Riddersalen, var med specialkonsulent Birte Skov fra Slots-og 
Kulturstyrelsen. Hun fortalte om bevaring og restaurering af fredede 
bygninger – hvilket er meget relevant for os på klosteret. 
Begge arrangementer var velbesøgte. 
 
I november var RKV i samarbejde med Historisk Samfund værter for en 
reception i Palæfløjen i forbindelse med udgivelsen af Jakob Zeuners bog 
om Roskilde Kloster: ”Roskilde Kloster, Gods og kloster – jomfruer og 
bønder”. Bogen er udgivet af Historisk Samfund som årbog 2021. 
Receptionen var meget velbesøgt og festlig. 
Medlemmer af foreningen havde fået mulighed for at bestille en 
indbundet udgave til en særligt favorabel pris, idet RKV, ud af de 
opsparede kontingentmidler, bidrog med et tilskud så bogens salgspris 
kunne holdes på 110 kr. 
Bogen kan fortsat købes, indbundet til 170 kr., uindbundet til 100 kr. 
 
 

Orientering om fremtidige arrangementer 
Den 18.5. fremviser vi den nyrestaurerede kirke og nogle af dens 
klenodier. 
De 60 pladser, der er i kirken, er nu reserveret. 
Vi beder om, at man husker at melde fra, hvis man bliver forhindret i at 
deltage!! Så kan vi supplere med deltagere fra ventelisten. 
 
I efteråret ( i september/evt. tidlig oktober) planlægger vi en udflugt til  
Herregårdsmuseet Selsø Slot med bus. Slottet var på et tidspunkt ejet af 
den ene af vores stifterinder, Berte Skeel, og det er meget smukt 
beliggende ved Skibby. Der vil være en rundvisning og efterfølgende en 
kop kaffe på en kro i nærheden. 
Udflugten vil blive finansieret af nogle af de kontingentmidler, som 
foreningen har opsparet. 



 
I september afholdes den årlige kulturfestival Golden Days  - i år med 
temaet QUEENS, inspireret af dronningens 50-års regeringsjubilæum. 
Vi deltager på klosteret med to arrangementer under temaet ”De første 
og de største”: 
 

- om de handlekraftige og filantropiske stifterinder og den tid, de var 
rundet af 

- om de lærde kvinder med tilknytning til klosteret (Roskilde og 
Odense) og de særlige udfordringer de var oppe imod, når de ville 
udfolde deres akademiske lyster og talenter 

 
Endelig har vi planlagt en adventskoncert med Roskilde Domkirkes 
pigekor under ledelse af Christa Hauser. Den afholdes den 24.november 
på klosteret. 
 
Som sædvanlig adviseres alle medlemmer i god tid, så man kan nå at 
melde sig til. 
 

TAK 
For jeres vigtige støtte og interesse og HUSK, at det nu er tid til at 
indbetale kontingent og donation for 2022!!!! 
 
P.b.v. 
Tove Winther Kvist 
 
 

 


