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Roskilde d. 7. september 2015

INDKALDELSE TIL ORIENTERINGSMØDE OG STIFTENDE GENERALFORSAMLING
GENERALFOR
I april 2015 etableredes en initiativgruppe med henblik på at starte en forening til støtte for Roskilde Kloster.
Medlemmerne af initiativgruppen er tidligere byrådsmedlem Kirsten Bjerager, turistkonsulent Ebbe Overgaard
og klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen.
Formålet med en støtteforening for Roskilde Kloster er tosidet: Dels vil initiativgruppen
initiativgruppen gerne være med til at
støtte klosteret økonomisk og praktisk og dels ønsker man gennem medlemmernes frivillige donationer at
hjælpe klosteret til at kunne opnå godkendelse til at modtage momskompensation.
I forårets og sommerens løb har initiativgruppen
initiativgruppen på forskellig vis søgt at udbrede kendskabet til den påtænkte
forening "Roskilde Klosters Venner" og derved på den ene side hverve et så stort antal medlemmer, at det ville
give mening at etablere en forening og på den anden side at opnå, at mindst 100
100 gavegiver ville være villige til
at yde klosteret en årlig donation på mindst 200 kr.
Ved udgangen af august 2015 er begge målsætninger nået.
Der er 107 enkeltpersoner
oner eller ægtepar, som har
h meldt sig som medlemmer af foreningen og klosteret har
modtaget
et et tilsvarende antal donationer á mindst 200 kr.
Derfor er det en stor glæde for initiativgruppen at kunne indkalde til orienteringsmøde og stiftende
generalforsamling for foreningen "Roskilde Klosters Venner" onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i Riddersalen på Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, indgang C.
Efter generalforsamlingen bydes på et glas vin.
Kender I andre, som kunne være interesserede i medlemskab, er de meget velkomne.
Indmeldelse i foreningen kan ske på mødet.
Der medsendes et forslag til vedtægter for foreningen, som initiativgruppen har udarbejdet på baggrund af
løbende drøftelser og møder i initiativgruppen.
initiativgruppen
Dagsorden for den stiftende general forsamling bliver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af referent
Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Forslag til vedtægter
Forslag til fremtidigt arbejde
Forslag til budget og kontingent
Anbefaling vedrørende medlemmernes eventuelle frivillige donation til Roskilde Kloster
Valg af bestyrelsesmedlemmer
smedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Med venlig hilsen
Kirsten Bjerager
61349447
abjerager@mail.dk

Ebbe Overgaard
40469030
ebbeon@gmail.com

Søren Lyder Jacobsen
22705929
info@roskildekloster.dk

