ROSKILDE
KLOSTERS
VENNER

Referat
fra generalforsamling i Roskilde Klosters Venner
27. april 2016 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
Henrik Holstein blev valgt som dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Formand Tove Winther Kvist fortalte,
fortalte at der lige nu er 150 medlemmer. Og formanden
glædede sig over, at så mange mennesker bakker op om Roskilde Kloster. Den gamle kulturarv
i bymidten er til glæde for alle. Kulturarven skal vedligeholdes og indtægterne gennem
donationerne går først og fremmest til vedligeholdelse af selve
selv klostermuren, er der overskud
indgår midlerne til klosterets andre vedligeholdelsesopgaver.
Foreningen vil afholde to årlige arrangementer for medlemmerne.
medlemmerne Det
et første er den 25. maj
med en
n rundvisning på Gråbrødre Kirkegård, og den anden bliver i efteråret med en
rundvisning i Roskilde Domkirke og fortælling om Roskilde Klosters ”Stol” i kirken.
Betaling for næste års kontingent er fastsat til 15. maj 2016 og opkrævningen indeholder et
kontingent
tingent på kr. 50 til foreningen Roskilde Klosters Venner og en donation til Roskilde Kloster
på minimum kr. 200. Donationen betyder, at klosteret som almen velgørende institution kan få
andel i momspuljen, hvilket er en betydelig indtægt i den daglige drift. Der er mulighed for at
trække donationen fra på selvangivelsen.
selvangivelsen. Hvis man ønsker det, skal klosterforvalteren have et
cpr. nummer, til brug for skattemyndighederne. Oplysningerne bliver forvaltet med største
omhu.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
Da kasserer Britha Skyum pt. er på ferie fremlagde formanden
formanden regnskabet. Men måtte berette,
at der faktisk ikke forelå et regnskab, fordi det først nu, efter megen møje og besvær var
oprettet en bankkonto i foreningens navn. Der er en kontingentindbetaling på kr. 6.450 som er
blevet overført fra Roskilde Klosters
Klosters bankkonto til Foreningen Roskilde Klosters Venner.

Foreningen Roskilde Klosters Venner
Formand Tove Winther Kvist
Sankt Peders Stræde 8B, 4000 Roskilde
tovewkvist@gmail.com, 29 80 92 56

4. Fastsættelse af kontingent
Årligt kontingent på kr. 50

5. Bestyrelsens anbefaling af størrelsen af medlemmernes eventuelle frivillige
donation
Bestyrelsen anbefaler en årlig donation på minimum kr. 200.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt blev: Anne Rosendal, Kirsten Bjerager, Flemming Sommer og Ebbe Overgaard.
Den samlede bestyrelse er:
Tove Winther Kvist, Gorm Bruun Hansen, Britha Skyum, Anne Rosendal, Kirsten Bjerager,
Flemming Sommer og Ebbe Overgaard.
Søren Lyder Jakobsen er associeret medlem.

8. Valg af suppleanter
Valgt blev: Anni Zeuthen og Dorte Krohn

9. Valg af revisor
Valgt blev: Jesper Pålsson
10. Eventuelt

Tove Winther Kvist
Formand

Henrik Holstein
Dirigent

Generalforsamlingen sluttede med et festligt indlæg af Henrik Holstein om de
adelige jomfruklostre i Roskilde, Odense, Vemmetofte og Vallø og det historiske
forløb.
Aftenen sluttede med en snak medlemmerne imellem over et glas vin.
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