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REFERAT
62 medlemmer af foreningen "Roskilde Kloster Venner" var mødt frem til den stiftende generalgeneral
forsamling i Riddersalen på Roskilde Kloster onsdag d. 21. oktober kl. 19.00.
19.00
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen bød på vegne af Initiativgruppen velkommen og takkede
takke
medlemmerne for det store fremmøde og for deres støtte til klosteret.
Pkt. 1. Valg af dirigent
Søren Lyder foreslog Henrik Holstein som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation.
Pkt. 2. Valg af referent.
Dirigenten foreslog Søren Lyder Jacobsen som referent. Forsamlingen godkendte valget.
Pkt. 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse.
Søren Lyder fortalte, at to uafhængige begivenheder havde ført til foreningens oprettelse. Dels
havde Kirsten Bjerager og Ebbe Overgaard foreslået
f
en støtteforening for klosteret,
klosteret og dels havde
klosteret selv haft drøftelser med en revisor om mulighederne for at kunne fratrække moms.
Vedrørende momsspørgsmålet viste det sig, at klosteret som almenvelgørende stiftelse formentlig
kan komme ind under reglerne for momskompensation.
momskompensation Men det fordrer blandt andet, at mindst
100 donatorer hver bidrager med en årlig donation på minimum
min
200 kr.
Tanken om at kombinere de to ting var derfor nærliggende, og Initiativgruppen fandt således, at
der var grundlag for at rette henvendelse til en lang række personer i respektive netværk med forfor
slag om indmeldelse i foreningen og samtidig donation af mindst 200 kr. til klosteret.
Dette initiativ blev utroligt godt modtaget, og mange af de personer, der oprindeligt blev spurgt, har
ladet opfordringen gå videre i deres egne netværk, således at foreningen i dag har 115 medlemmedlem
mer, og flere kommer stadig til. Samtidig er der ved medlemmernes frivillige donationer til klosteret
indkommet næsten 30.000 kr.
Søren Lyder fortalte, at støtten fra medlemmerne sammen
samm med støtte fra fonde er helt afgørende
for, at man fortsat kan vedligeholde klosteret på et bare nogenlunde tilfredsstillende niveau. KlosteKloste
ret har med de få tilgængelige indtægtskilder
indtægtskilder kun mulighed for at sikre et nødtørftigt driftsbudget,
mens alle større
ørre renoveringsarbejder kræver udefrakommende støtte. Klosteret modtager ingen
driftsstøtte fra offentlige myndigheder og kun i meget begrænset omfang støtte fra Kulturstyrelsen
når der er tale om egentlige restaureringsprojekter.
Søren Lyder pointerede, at donationerne fra
ra medlemmerne af Roskilde Klosters Venner ikke bare
vil gå ind i klosterets driftsbudget, men i første omgang vil blive brugt til at vedligeholde KlosterKloster
muren og - i det omfang der er midler til overs - til klart identificerbare vedligeholdelsesprojekter
vedligeholdelses
på
klosteret.
Pkt. 4. Forslag til vedtægter
Kirsten Bjerager gennemgik det udkast til vedtægter, som Initiativgruppen havde udsendt til medmed
lemmerne.

Flere, blandt andre Gorm Bruun Hansen og Anne Rosendal, talte for en formulering af formålsparagraffen, som i højere grad omhandler generel støtte til klosteret som den kulturarv stiftelsen
udgør og med mindre vægt på den økonomiske støtte til klosteret.
Efter drøftelsen var der enighed om formuleringen.
Bestyrelsens sammensætning blev drøftet, og efter en kort debat enedes man om en bestyrelse
bestående af syv medlemmer. Dette afføder visse konsekvensrettelser i andre paragraffer. Videre
blev en paragraf om hasteindkaldte bestyrelsesmøder justeret. Sætningen om, at bestyrelsen er
selvsupplerende blev strøget.
Med disse ændringer og konsekvensrettelser blev vedtægterne godkendt.
De tilrettede vedtægter vedhæftes.
Pkt. 5. Forslag til fremtidigt arbejde
Søren Lyder forelagde Initiativgruppens foreløbige tanker om medlemsaktiviteter og medlemsfordele, men understregede, at det naturligvis er helt op til den kommende bestyrelse at fastlægge
karakter og omfang af arrangementer mv.
Man forestiller sig, at den primære kommunikation til medlemmerne skal være via nyhedsbreve pr.
e-mail, hvor der både kan fortælles om foreningsaktiviteter, og om hvad der rører sig på klosteret.
En medlemsaktivitet kunne være mulighed for at deltage i særlige rundvisninger på klosteret, f.eks.
med vægt på arkitekturen. Medlemmerne kunne også bidrage med tilbud om arrangementer. Som
eksempel kan nævnes, at Danske Bank, som har tegnet sig for flere medlemskaber af Roskilde
Klosters Venner, har tilbudt en særrundvisning i bankens meget specielle og interessante kælder.
Småkoncerter og foredrag i Riddersalen med emner, der har tilknytning til klosteret og dets historie
kunne være yderligere muligheder. Det blev dog understreget, at Roskilde Klosters Venner på
ingen måde vil være konkurrent til Roskildes øvrige kulturelle foreninger. Der skal være et
begrænset antal aktiviteter og de skal primært rette sig mod emner med tilknytning til klosteret.
Medlemmerne vil blive tilbudt rabat på rundvisninger og på leje af lokaler på klosteret.
Der har været enkelte medlemmer, som har udtrykt interesse for at yde praktisk hjælp til klosteret.
Søren Lyder understregede, at det ikke var det primære sigte med foreningen, men at ethvert
tilbud om praktisk hjælp naturligvis vil blive modtaget med glæde. Foreløbig er der dog ikke planer
om at iværksætte noget sådant fra klosterets side.
Pkt. 6. Forslag til budget og kontingent
Medlemmerne blev enige om, at man ikke ville drøfte budget, men lade det være op til den
kommende bestyrelse at fastsætte dette uden bindinger fra generalforsamlingen. Der var enighed
om at kontingentet til foreningen fortsat skal være 50 kr. om året.
Pkt. 7. Anbefaling vedrørende medlemmernes donation til klosteret.
Der var enighed om, at man fortsat anbefaler en årlig donation fra hvert medlem på minimum 200
kr. til Roskilde Kloster. Det understreges, at det er en helt frivillig sag, og at det ikke er et krav i
forbindelse med medlemskab af foreningen, at man også donerer til klosteret.
Når det anbefalede beløb sættes til 200 kr., er det fordi, det netop er dette beløb, som kræves af
skattemyndighederne for at opnå godkendelse til momskompensation.
Det blev også påpeget, at det i forhold til skattevæsenet er vigtigt at sondre mellem kontingentet til
foreningen og donationerne, som er helt uafhængige af foreningsmedlemskabet. Der skal være
helt vandtætte skodder mellem de to.
Af praktiske grunde indbetales donation og kontingent pt. på samme konto - som udelukkende
anvendes til dette formål. Fra denne konto overføres kontingentdelen af indbetalingen til foreningens konto, mens donationerne overføres til klosterets driftskonto.

Pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Bjerager forelagde Initiativgruppens forslag til bestyrelsesmedlemmer, som alle på forhånd
havde accepteret at stille op som kandidater:
Anne Rosendal, Tove Kvist, Britha Skyum, Kirsten Bjerager, Flemming Sommer, Gorm Bruun
Hansen og Ebbe Overgaard.
Da der ikke var andre kandidater, blev ovennævnte valgt til foreningens bestyrelse med akklamation.
Pkt. 9. Valg af suppleanter
Kirsten Bjerager foreslog Henrik Holstein og spurgte, om der i forsamlingen var yderligere kandidater. Da det meldte sig yderligere tre kandidater, ønskede Henrik Holstein og Jesper Pålsson at
trække deres kandidatur tilbage, således at Anni Zeuten og Dorte Krohn kandiderede til de to
poster som suppleanter. De to blev valgt med akklamation.
Pkt. 10. Valg af revisor
På forespørgsel accepterede Jesper Pålsson at kandidere til posten som foreningens revisor.
Jesper blev enstemmigt valgt.
Pkt. 11. Eventuelt
Der var ikke emner til drøftelse under dette punkt.

Efter generalforsamlingens afslutning orienterede klosterforvalteren kort om forestående renoveringsprojekter på klosteret, herunder renovering af gulve og trapper i "Damernes Fløj" og renovering af to stuer i Hovedbygningen - Sølvstuen og Brahestuen - samt på lidt længere sigt renovering
af toiletterne i Hovedbygningen. Klosterforvalteren gjorde opmærksom på de helt særlige vilkår,
der gælder ved restaurering og renovering af fredede bygninger.
Som afslutning på mødet bød foreningen på et glas vin i Riddersalen.
Roskilde d. 23. oktober 2015

_______________________________
Søren Lyder Jacobsen, referent

____________________________
Henrik Holstein, dirigent

