
Generalforsamling i Roskilde Klosters Venner
tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00

i Riddersalen
Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8 C, 40q) Roskilde

Referat

valg af dirigent
Henrik Holstein blev valgt som dirigent.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til efterretning
Formanden mindende om prospektet for oprettelsen af Roskilde Kloster Venner,
som blev dannet den 21.10.2015 hvor formålet er vedligeholdelse af klostermuren
og at holde muren graffitifri, samt støtte til bevarelse af kulturmindet i bymidten.
Støtteforeningen lever op til sit formål gennem et tostrenget system, som dels
omfatter kontingent til foreningen og dels en donation til klosteret.
Medlemskontingentet er på kr. 50 om året og den anbefalede donation til Roskilde
Kloster er på mindst kr. 200 årligt.
Når 100 personer bidrager med mindst kr. 200 om året kan en institution blive
godkendt som almenvelgørende, og derved opnå momskompensation.
Roskilde Kloster er i2015 godkendt som almenvelgørende institution, og fik i2016
for første gang andel i momspuljen for 201.5.

Der er i dag 137 medlemmer af Roskilde Klosters Venner, men vi vil gerne være
flere, så giv gerne familie, venner og bekendte et venligt puf til at blive medlem.
Foreningen vil også gerne give noget tilbage til medlemmerne i form af to årlige
arrangementer.
Sidste år var der en rundvisning på Gråbrødre Kirkegård og en i Roskilde Domkirke
med Sankt Andreas Kapel som begge har tråde tilbage til Roskilde Kloster.
Den 17. maj i år holder foreningen et arrangement i Himmelev Kirke hvor Gorm
Bruun Hansen fortæller om klosterets relationer til Himmelev Sogn.
lseptember vil der ligeledes blive afholdt et medlemsarrangement, invitation bliver
udsendt senere.
Anmodning om lndbetaling af årets kontingent vil på mail blive udsendt i starten af
maj måned.
Beslutning:
Formandens beretning blev taget til efterretning



Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
Kassereren gennemgik regnskabets 12 posteringer, årets resultat og bankbeholdning
på kr. 8.296,35.
Beslutning:
Godkendt.

Fastsættelse af kontingent
Beslutning:
Kontingent på kr.50 årligt blev godkendt.

Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige
donation
Beslutning:
Donation på kr. 200 blev godkendt. (- man er velkommen til at bidrage med mere)

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Britha Skyum, 6orm Bruun Hansen og
Tove Winther Kvist. Medlemmerne var villige til genvalg.
Beslutning:
Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen og Tove Winther Kvist blev genvalgt.

Den somlede bestvrelse er:
Britha Skyum, Gorm Bruun Hansen, Tove Winther Kvist, Anne Rosendal, Kirsten
Bjerager, Flemming Sommer og Ebbe Overgaard.
5øren Lyder Jacobsen er associeret medlem.

Valg af suppleanter
Anni Zeuthen og Dorthe Krohn blev genvalgt-

Valg af revisor
Jesper Pålsson blev valgt.



Eventuelt
Søren Lyder Jacobsen fortalte følgende:

2015 2076
Antal medlemmer 129 L37

Antal donationer L34 742
Kontingenter 6.450 kr. 6.850 kr.

Donationer 32-5OO kr. 40.025 kr.

Momsgodtgørelse 58.903 kr. *ca. 90.000 kr.
*Forventet beløb ved samme udbetalingsprocent som for 2015

Donationerne er primært brugt til vedligeholdelse af klostermuren og dernæst til at
istandsætte toilettet på kirkegangen, samt til trykning af klosterets nye
turistbrochurer.
Momsgodtgørelsen indgår i klosterets almindelige drift og bliver således brugt på de
løbende istandsættelses- og renoveringsopgaver.
På en gammel fredet bygning som Roskilde Kloster er der altid "noget som skal

repareres", hvilket gør, at de almindelige driftsindtægter ikke er tilstrækkelige, men
må suppleres med fondsmidler.
Roskilde Kloster havde i 2016 cirka 5.000 besøgende, og Danmarks Radio og TV2 har
optaget scener i klosteret til serien om Danmarkshistorien og Hella Joofs
madudsendelse.
Klosterets kort og bygningstegninger er blevet digitaliseret. De ligger på bibliotekets
lokalhistoriske arkiv og man kan se dem via et link på klosterets hjemmeside.
Klosteret er en del af Roskilde kulturliv og deltager i samarbejdet med øvrige
institutioner på Kulturstrøget.
Hvis der kommer graffiti på muren, så bliver det fjernet med det samme. Det
betyder, at "banditterne" ikke vil ofre maling og tage risikoen for opdagelse, når det
er væk dagen efter.

Formanden takkede for det store fremmøde og den støtte foreningens medlemmer
giver Roskilde Klosters Venner.



Der blev serveres en forfriskning efter generalforsamlingen, hvore{ter Gorm Bruun
Hansen sluttede aftenen med en beretning om klosterets enestående portræt af
astronomen Tycho Erahe og om hvordan dette portræt endte på Roskilde Kloster.
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