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Referat 
fra generalforsamlingen i ”Roskilde Klosters Venner” 

onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i Riddersalen 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Henrik Holstein blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.  

2. Formandens beretning 

Formanden startede sin beretning med at præsentere 
bestyrelsesmedlemmerne. Og bød den store forsamling af medlemmer 
velkommen til den 7. generalforsamling, og konstaterede, at det var dejligt, at 
generalforsamlingen kunne afholdes efter vedtægterne og uden Covid 19 
restriktioner, og at man kunne samles i Riddersalen.  

Der er lige nu 189 medlemmer af foreningen, som har betalt et kontingent på 
kr. 50 til Roskilde Klosters Venner og doneret minimum 200 kr. som betyder, 
at Roskilde Kloster får andel i momskompensationen.  

Der var i oktober 2021 et medlemsarrangement hvor Birte Skov fra 
Kulturstyrelsen fortalte om forvaltningen med fredede/bevaringsværdige 
bygninger.   

I november 2021 var der bog-reception hvor Historisk Samfund for Roskilde 
Amt 2021 udgav Jakob Zeuners bog med titlen Roskilde Kloster Gods og 
Kloster- jomfruer og bønder. 

Bestyrelsen planlægger en bustur til Selsø Slot i september 2022- da 
foreningen har opsamlede midler vil der gives et tilskud til denne tur. 

Den 18. maj er der rundvisning i den ny renoverede klosterkirke – der er et 
begrænset antal på 60 personer og medlemsarrangementet er dags dato fuldt 
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booket. Hvis der er stor efterspørgsel vil der eventuelt blive holdt en ekstra 
rundvisning. 

Den 24. november bliver der en adventskoncert i Klosterkirken med Roskilde 
Domkirkes pigekor. 

Formanden slog et slag for Golden Days arrangementerne i september hvor 
nogle af dagene foregår på Roskilde Kloster. 

Beslutning 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

  

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet 

Indtægter   

Startsaldo 1. januar 2021 24.083,94  

Kontingentindbetaling 9.450,00  

Udgifter   

Tilskud til bog om klosteret  2.125,00 

Blomster til Ebbe Overgaards 
bisættelse 

 400,00 

Fortæring ved 
medlemsarrangementer 

 2.443,25 

Vingave foredragsholder 27.okt. 
2021 

 315,00 

Indestående i bak pr. 31.12.2021  27.950,69 

Balance 33.533,94 33.533,94 

   

Beslutning 

Det reviderede regnskab blev godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes på kr. 50 om året. 

Beslutning 

Indstillingen blev godkendt 
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5. Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle 
donation 

Bestyrelsen anbefaler en donation på kr. 200 om året.   

Beslutning 

Anbefalingen blev tiltrådt- og gerne lidt mere. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Anne Rosendal, Kirsten Bjerager, Jakob Zeuner og Poul Bjerager 
Christiansen. Medlemmerne er villige til genvalg 

Beslutning 

Medlemmerne blev genvalgt. 

Den samlede bestyrelse er: Tove Winther Kvist, Britha Skyum, Gorm Bruun 
Hansen, Anne Rosendal, Jakob Zeuner, Poul Bjerager Christiansen og 
Kirsten Bjerager. 

7. Valg af suppleanter 

     Anni Zeuthen blev genvalgt som suppleant. 

8. Valg af revisor 

     Jesper Pålsson blev genvalgt som revisor. 

9. Eventuelt herunder orientering om årets gang på klosteret 

Søren Lyder fortalte om årets gang på klosteret 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmer 129 137 155 162 167 170 189 

Kontingent 6.450 6.850  7.750 8.100 8.350 8.500 9.450 

donationer 32.500 40.025 46.137 46.310 53.087 75.213 59.051 

Momskomp. 58.903 90.078 59.157 127.082 95.017 140.379 150.000 

        

I alt en forbedring af klosterets økonomi 2015-2021 ca. 1.071.000 kr. 
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         Forbrug af RKV- donationsmidler 2021:    

Antigraffiti 8.000 kr. 

Momsrevision 8,875 kr. 

Tilskud til bogkøb 10.000 kr. 

Tilskud til hovedtrappen 25.000 kr. 

Øvrige renoveringer: 

Søren Lyder viste billeder af det omfattende renoveringsarbejde af  
hovedtrappen og restaurering af våbenskjoldene på hovedporten . Der er 
renoveret for 1.530.402 kr. som fortsætter i 2022 hvor klosterkirkeprojektet 
beløber sig til cirka 4.0 mio. kr., hovedtrappen til kr. 194.000 kr.  

Aktiviteter 

I 2021 blev mange arrangementer aflyst pga. Covid 19 restriktioner, i 2022 er 
påskerundvisningen flyttet til Kristi Himmelfartsdag og 
sommerrundvisningerne alle onsdage i sommerferien fra kl. 11 og 14.- 
Herregårdenes dag den 3. søndag i august, hertil kommer Golden Days i 
september. Der planlægges også med skumringskoncert med Livgardens 
Musikkorps den 24. august 2022 kl. 19.00 til 2015. Hertil kommer gudstjeneste 
i Klosterkirken- der henvises til Himmelev Sogns hjemmeside F.s.v.a dato og 
tid. 

 

 

        Henrik Holstein                                                     Kirsten Bjerager 

Dirigent                                                                    Referent 
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