Kære ven af Roskilde Kloster
En initiativgruppe har startet foreningen ”Roskilde Klosters Venner”.
Foreningen har som overordnet formål at yde økonomisk og praktisk støtte til vedligeholdelse og restaurering
af Roskilde Kloster.
Vedligeholdelse af den nyrenoverede klostermur har første prioritet.
Medlemmerne vil blive indbudt til særarrangementer på klosteret og vil kunne opnå rabat på leje af lokaler på
klosteret.
Donationerne fra medlemmerne vil ubeskåret gå til vedligeholdelse og restaurering, primært til vedligeholdelse
af klostermurens antigraffitibelægning og fjernelse af eventuel graffiti, og sekundært til andre
restaureringsprojekter på Roskilde Kloster.
Et andet yderst vigtigt formål er, at foreningens medlemmer ved frivillige donationer til klosteret kan hjælpe
klosteret til at opnå momskompensation.
Hvis mindst 100 personer årligt hver donerer minimum 200 kr. til klosteret, kan klosteret komme ind under
denne ordning, som sikrer almennyttige stiftelser en delvis tilbagebetaling af betalt købsmoms.
Der vil - afhængigt af, hvor store vedligeholdelsesprojekter klosteret gennemfører det enkelte år - kunne være
tale om ganske betragtelige beløb i momskompensation, beløb som ubeskåret vil blive brugt til yderligere
restaureringsprojekter på klosteret.
Initiativgruppen håber, at mange vil bakke op om at støtte Roskilde Kloster, og forventer at kunne holde en
stiftende generalforsamling i efteråret 2015.
Indmeldelse sker ved indbetaling på konto 9173-4783179776.
50 kr. er kontingent til foreningen, restbeløbet er donation til klosteret. Initiativgruppen anbefaler en donation
på mindst 200 kr. pr. år, dvs. en samlet indbetaling på 250 kr.
Husk at opgive e-mail adresse og telefonnummer.
Se meget mere om formål, medlemsfordele, udkast til vedtægter og yderligere detaljer i vedhæftede flyer og
på roskildekloster.dk/venner .
Videresend meget gerne denne mail i jeres egne netværk til personer, som kunne være interesserede i at
støtte Roskilde Kloster.

Med venlig hilsen
Søren Lyder Jacobsen
Klosterforvalter, kammerherre, oberst
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