ROSKILDE KLOSTER

Fundats for
Roskilde Kloster
(Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse)

Roskilde Kloster er en fortsættelse af Roskilde adelige Jomfrukloster og Odense adelige
Jomfrukloster.
Roskilde adelige Jomfrukloster blev oprettet ved gavebrev af 19. marts 1699 fra Margrete
Ulfeld, enke efter generaladmiral Niels Juel, og Berte Skeel, enke efter generalløjtnant Niels
Rosenkrantz. Klostrets fundats blev stadfæstet af Kong Christian den Femte den 18. april 1699.
Ifølge fundatsen skulle ugifte døtre af danske adelsmænd og af visse nærmere angivne stats- og
hofembedsmænd mod et i fundatsen fastsat vederlag kunne indskrives i klostret. Det var endvidere
fastsat, at en priorinde og 18 af de indskrevne damer kunne få bolig og underhold i klostret, og at
der, hvis klostrets formue blev forøget, senere kunne indtages flere damer. En del af de fra indskrivningerne hidrørende midler skulle tilfalde de i klostret boende damer som hæving. Klostret
skulle forestås af to patroner tilhørende slægterne Juel og Skeel.
Odense adelige Jomfrukloster blev oprettet ved gavebrev af 8. november 1716 fra jomfru
Karen Brahe og dets fundats stadfæstet af Kong Frederik den Fjerde den 15. marts 1717. Ifølge
fundatsen skulle ugifte døtre af danske adelsmænd kunne indskrives i klostret, hvor en priorinde
og 8 af de indskrevne damer kunne få bolig og underhold. Hvis klostrets formue senere blev forøget, kunne der indtages flere damer, og under samme forudsætning kunne der ydes hæving til de
i klostret boende damer. Klostret skulle forestås af en patron, der forudsattes udnævnt af kongen.
Begge fundatser er senere undergået ændringer. Herved er der bl.a. sket en udvidelse af
adgangen til at oppebære hæving, således at den ikke længere er forbeholdt de i klostrene boende
damer.
De to klostre ejede oprindelig en del jordegods, men dette er senere afhændet.
Da den Odense adelige Jomfrukloster tilhørende bygning ikke længere var egnet til at tjene
sit oprindelige formål, blev den i 1972 overdraget til Odense kommune, og som led i en midlertidig
ordning af klostrets forhold godkendte justitsministeriet ved skrivelse af 7. november 1972, at
ledige pladser blandt de indskrevne damer ikke blev besat.
Det ligger patronerne for de to klostre stærkt på sinde, at klostrene videreføres på en måde,
der - i det omfang, hvori det er foreneligt med de ændrede samfundsforhold - er i stifternes ånd.
For at opnå dette er man enedes om at søge gennemført en sammenlægning af klostrene til ét,
således at dette kloster fremtidig ejer klosterejendommen Sankt Peders Stræde 8, Roskilde, samt
de to hidtidige klostres kapital og løsøre, herunder Karen Brahes Bibliotek.
Patronerne har herefter ladet udarbejde nedenstående fundats til afløsning af fundatserne af
1699 og 1716 med senere ændringer.

§ 1: Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er “Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse”.

§ 2: Stiftelsens hjemsted
Stiftelsens hjemsted er Roskilde.
Stiftelsens adresse er: Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8E, 4000 Roskilde.

§ 3: Stiftelsens formål
Stk. 1: Stiftelsens hovedformål er mod et nærmere fastsat vederlag at yde bolig til personer, der
opfylder de neden for i § 4 angivne betingelser. Til dette formål benyttes klosterbygningen Sankt
Peders Stræde 8, Roskilde. Stiftelsen kan endvidere til dette formål med Civilstyrelsens samtykke enten alene eller i samarbejde med andre institutioner, foreninger eller eventuelt kommuner erhverve andre beboelsesejendomme eller dele af sådanne.
Stk. 2: Klosteret yder hæving til indskrevne kvinder i overensstemmelse med reglerne i § 15.
Stk. 3: Endvidere er det stiftelsens formål at bevare klosterets kulturarv for eftertiden og at formidle
den til offentligheden med den nødvendige respekt for kulturværdierne og klosterets beboere.

§ 4:
Stk. 1: Som beboere i klosteret kan efter ansøgning optages kvinder og mænd - enlige eller
ægtepar - som er medlemmer af folkekirken samt har dansk indfødsret.
Stk. 2: Direktionen afgør, hvem der skal optages i klosteret. Det er en betingelse for optagelse, at
vedkommende ikke behøver personlig bistand i sin daglige tilværelse. Direktionen skal endvidere
drage omsorg for, at der kun optages personer, der har et rimeligt behov for den støtte, som opnåelse af bolig i klosteret indebærer, og som er egnede til at deltage i et naturligt fællesskab med
de øvrige beboere. Hvis flere ansøgere opfylder disse betingelser, bør der gives fortrinsret til
a)

kvinder, der inden denne fundats’ ikrafttræden er indskrevet i Roskilde adelige Jomfrukloster eller Odense adelige Jomfrukloster, og

b)

kvinder, der har været indskrevet i et af disse klostre, men har indgået ægteskab, som
senere er ophørt ved død eller skilsmisse.

§ 5:
Direktionen kan indgå overenskomst med andre klostre eller lignende institutioner om, at personer,
der er berettigede til optagelse i disse, tillige skal være berettiget til optagelse i Roskilde Kloster på
lige fod med de i § 4, stk. 2, nævnte fortrinsberettigede personer. Sådanne overenskomster kræver
Civilstyrelsens godkendelse.
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§ 6: Betingelser for bolig i klosterets ejendomme
Stk. 1: Til opfyldelse af det i § 3 stk.1 angivne formål får beboerne rådighed over en umøbleret
bolig og betaler herfor et vederlag, der fastsættes af direktionen.
Stk. 2: Når særlige grunde taler derfor, kan direktionen yde enkelte beboere økonomisk støtte i et
nærmere fastsat tidsrum.
Stk. 3: Beboerne skal være tilmeldt folkeregistret med klosterets adresse, Sankt Peders Stræde 8,
4000 Roskilde som permanent adresse.
Stk. 4: Beboerne skal behandle deres boliger på ordentlig måde. De er ansvarlige for eventuelle
skader, som de selv eller deres besøgende påfører klosterets bygninger eller inventar. Ændringer i
boligens indretning må ikke foretages uden direktionens samtykke.
Stk. 5: Beboerne må ikke have andre boende hos sig uden direktionens tilladelse.
Stk. 6: Beboerne skal rette sig efter de forskrifter, som gives af direktionen.
Stk. 7: Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser finder i øvrigt anvendelse.
Stk. 8: I henhold til lejelovens bestemmelser vælges 1 beboerrepræsentant og 1 suppleant for en
periode af 2 år. Genvalg er tilladt. Valget finder sted i henhold til lejelovens regler. Beboerrepræsentantens pligter og beføjelser følger lejelovens regler.

§ 7: Klosterforvalter
Stk. 1: Klosterets daglige drift varetages af en klosterforvalter, der ansættes og afskediges af
direktionen.
Stk. 2: Direktionen fastsætter de nærmere retningslinjer for klosterforvalterens arbejde og dets
udførelse.
Stk. 3: Klosterforvalteren stiller sikkerhed for de i forbindelse med stillingen betroede midler efter
direktionens nærmere bestemmelse.

§ 8: Ledelsen
Stk. 1: Stiftelsens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med titel af direktion. Direktionen består af 3 medlemmer, der skal være danske statsborgere, myndige og rådige over deres
boer. Det bør tilstræbes, at direktionen stedse kommer til at bestå af medlemmer - mandlige eller
kvindelige - af slægten Bille Brahe Selby, slægten Iuel-Brockdorff og slægten Skeel.
Stk. 2: Hvert medlem af direktionen skal ved sin tiltræden udpege en suppleant, der indtræder i
direktionen ved medlemmets udtræden/fratræden. Valg af suppleant kan senere omgøres.
Stk. 3: Ethvert valg af direktionsmedlemmer og suppleanter skal godkendes af Civilstyrelsen.
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Stk. 4: Direktionens medlemmer fratræder med udgangen af den måned, hvori de fylder 75 år.
Stk. 5: Civilstyrelsen kan afsætte et medlem af direktionen, hvis medlemmet ikke længere opfylder
de i stk. 1 angivne betingelser, eller hvis medlemmet som følge af længerevarende sygdom eller af
anden grund ikke længere kan anses for egnet til hvervet. Ligeledes kan Civilstyrelsen afskedige et
medlem af direktionen, hvis medlemmet gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende
uværdig til fortsat at være medlem af direktionen, eller hvis medlemmet har vist sig klart uegnet til
hvervet. Det pågældende medlem er i de nævnte situationer selv forpligtet til at udtræde.

§ 9:
Stk. 1: Direktionen vælger selv sin formand.
Stk. 2: Formanden skal sørge for at direktionen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse
at samtlige medlemmer indkaldes.
Stk. 3: Direktionens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog stk. 4. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4: Enhver afhændelse, pantsætning, udlån eller lignende af klosterets betydende værdier, helt
eller delvis, herunder især klosterets bygninger og arealer, malerisamlingen samt Karen Brahes
Bogsamling, kræver enstemmighed i direktionen.
Stk. 5: Over forhandlingerne i direktionen skal der føres referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et direktionsmedlem, der ikke er enig i direktionens beslutning, har ret
til at få sin mening tilført referatet.
Stk. 6: Direktionen fastsætter en forretningsorden.
Stk. 7: Direktionen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutninger efter
stk. 4 kræver dog samtlige direktionsmedlemmers tilstedeværelse.

§ 10:
Stk. 1: Direktionen har den overordnede ledelse af stiftelsen og træffer bestemmelse om alle
spørgsmål, der ikke henhører under den daglige drift. I særdeleshed påhviler det direktionen
a)

at påse, at alle bestemmelser vedrørende stiftelsen overholdes,

b)

at påse, at stiftelsen forvaltes hensigtsmæssigt, således at dens formue bevares og om muligt
forøges og forbedres, og

c)

at lade stiftelsens årsregnskab revidere og på anmodning fra Civilstyrelsen, med sine eventuelle bemærkninger, at forelægge det for Civilstyrelsen til kontrol.
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§ 11: Anbringelse af stiftelsens midler
Stk. 1: Den del af stiftelsens kapital, der ikke skal anvendes til opfyldelse af stiftelsens formål i
henhold til § 3, skal stedse være anbragt i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse
om anbringelse af fondes midler.

§ 12:
Stk. 1: Køb, salg, pantsætning og servitutbelæggelse af fast ejendom, iværksættelse af større
byggearbejder samt andre væsentlige dispositioner kan kun ske med Civilstyrelsens godkendelse.
Stk. 2: Bestemmelsen i stk. 1 vil være at tinglyse på de stiftelsen tilhørende ejendomme.

§ 13: Årsregnskab
Stk. 1: Der skal aflægges årsregnskab, som udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Stk. 2: Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 3: Årsregnskabet skal underskrives af direktionen inden 6 måneder efter regnskabsårets
slutning.
Stk. 4: Direktionen skal sørge for, at stiftelsens regnskab undergives revision, og at der til enhver
tid er udpeget en statsautoriseret revisor.

§ 14: Revision
Stk. 1: Revisor skal foretage en kritisk gennemgang af stiftelsens regnskabsmateriale og stiftelsens
forhold i øvrigt, herunder overholdelsen af Fondsloven, regler fastsat i medfør af Fondsloven samt
denne fundats, og revisor skal efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Civilstyrelsen
stiller.
Stk. 2: Revisor skal ved en påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret. Påtegningen
skal indeholde oplysninger om den stedfundne revision og om eventuelle bemærkninger, den har
givet anledning til.

§ 15: Hæving
Stk. 1: De kvinder, der ved fundatsen af 1. oktober 1998’s ikrafttræden var indskrevet i Roskilde
adelige Jomfrukloster, bevarer deres ret til at modtage hæving med 1.000,- kr. årlig.
Stk. 2: Ingen kan modtage hæving fra klosteret samtidig med, at hun modtager hæving fra en
anden stiftelse. Retten til at modtage hæving bortfalder endeligt, hvis den berettigede indgår
ægteskab eller lever i et lignende fast samlivsforhold.
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§ 16: Ændringer af fundatsen
Ændring af denne fundats kan efter indstilling fra direktionen ske med Civilstyrelsens tilladelse.

Roskilde den 13. marts 2012

________________________

___________________

__________________

Stig Bille Brahe Selby

Jørgen Chr. Skeel

James Iuel-Brockdorff
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