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REFERAT fra møde i bestyrelsen for Fredericia Kirkegårde torsdag den 14. marts 2019 
Mødet finder sted i Kirkernes Hus, Christiansvej 6 
  
Til stede: Peter Pagh (formand), Jørn Ellehage (næstformand), Johannes Lund Nielsen, Jørgen Aamand og 

Peter Lund 
 samt som tilforordnede Jens Olesen (JO), Ole Hougaard (OH) og medarbejderrepræsentant An-

ders Brøgger. 
Afbud:  Frode Pedersen og Jørgen Hvid 
 

 
 

 Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af referat 

 
Referat fra mødet den 3. december 2018 godkendt. 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt. 

3 Til Orientering 
1. Fredericia Spildevand. Bilag. 
2. Medarbejdersituationen v/OH 
3. Besøg fra Tranbjerg, Skåde og Fredens 

sogne, Århus. 
4. Kirkegårdsvedtægten. Revideret udgave 

godkendt af Provstiudvalget 22.11.2018. 
5. Ny lovgivning om krav til ansvarsforsikring 

af motoriserede køretøjer. Bilag 
  

 

Ad. 1 Orientering om henvendelse til Fredericia 
Spildevand med henblik på kompensation. 
Kompensering kan ikke ske med tilbagevir-
kende kraft. 
Kompensation forudsætter godkendelse 
samt opsætning af bi-målere. 
Da forbruget i sommeren 2018 var eks-
tremt og evt. opsætning af bi-målere nogle 
steder vil være indgribende i den eksiste-
rende forsyning, skal der ikke p.t. arbejdes 
videre med ansøgning. 
 

Ad. 2 Medarbejderne er netop vendt tilbage efter 
vinterhjemsendelse. 
En medarbejder har fået konstateret scle-
rose. 
 

Ad. 3 Orientering ved JO. 

Ad. 4 Til orientering. 

Ad. 5 Der har været divergerende informationer 
om evt. nye krav. 
Afventer endelig udredning for evt. krav til 
særskilt ansvarsforsikring for køretøjer der 
ikke kræver indregistrering. 
 

 

4 Klage 
Vedrørende regulering af afd. 5 med bl.a. om-
lægning af stier til græs (CHR 5F-031). 
Bilag: Kopi af korrespondance 
 

 
Den fremsendte klage dannede baggrund for en læn-
gere drøftelse både generelt i forhold til den gennem-
førte regulering i den berørte og tilsvarende afdelinger 
og konkret i forhold til den fremsendte klage. 
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Når gange omlægges til græs vil der gå et par vækst-
sæsoner, før det endelige resultat kan vurderes. Den 
konkrete klage er fremført ca. 3 mdr. efter det nye 
græs blev sået – og besøget ved gravstedet i decem-
ber skete i en periode med meget nedbør. 
Salg af gravsteder koncentreres i udvalgte områder af 
kirkegården. Det sker, for at der ikke overalt på kirke-
gården efterlades store områder uden aktive gravste-
der og for at økonomisere med ressourceanvendel-
sen.  
I den berørte afdeling har der over mange år ikke sket 
salg af gravsteder. Tiden var moden til en regulering 
svarende til den, som for en årrække siden fandt sted i 
afdelingen øst for adgangen fra ringvejen. 
De her nævnte forhold og begrundelser for at ændre 
fra befæstede gange til græs ændrer dog ikke på, at 
der er tale om en markant og varig ændring af afdelin-
gens udtryk; men som ansvarlig for kirkegårdenes drift 
og udvikling har bestyrelsen et ansvar med tilhørende 
ret og pligt til at varetage den overordnede tilrettelæg-
gelse af kirkegårdsdriften. Det må ske således, at der 
foruden hensynet til kirkegårdens brugere også tages 
højde for den generelle udvikling og kirkegårdenes 
driftsøkonomi. 
Bestyrelsen har af ovennævnte grunde besluttet, at 
der ikke skal ske tilbageføring til befæstede stier. 
Derimod vil bestyrelsen, for at sikre bedre tilgængelig-
hed til de to berørte gravsteder gøre forsøg med rulle-
græs. 
Der sendes svar til klageren. 
 

5 Klage 
Modtaget klage vedrørende grandækning på 
CHR  US-085 
Bilag: Kopi af korrespondance 
 

 
Læst. 

6 Fredericia Kirkegård regnskab 2018 
Årsregnskab fremlægges og kommenteres. 
Herunder orientering vedr. årets momsregule-
ring og dens betydning for årets resultat.  
Forbered spørgsmål mv. ud fra den udsendte 
materiale. 
Bilag:  
Årsresultat for Kirkernes Hus. 
Regnskab 2018 for Kirkernes Hus formål 4 Kir-
kegården 
Kopi af udskriften ”Budget, formål 40” pr. 
31.12.2018. 
Kopi af Momsregulering 2018 med tilhørende 
redegørelse 

 
Regnskabets hovedtal gennemgået og kommenteret.  
Det bemærkes, at afvigelsen i forhold til budgettet væ-
sentligst kan henføres til fejlskøn på hjemfald af grav-
stedskapitaler, et par større nødvendige vedligeholdel-
ses arbejder på bygninger samt en betydelig, negativ 
momsregulering forårsaget af ny momsvejledning. 
 
Regnskabet for formål 40 Kirkegården blev godkendt. 
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7 Bestyrelsens konstituering 
Bestemmelserne for bestyrelsens konstitue-
ring er fastlagt i Vedtægt for Fredericia Kirke-
gårde § 4: 
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år fra 1. 
april efter menighedsrådsvalg. Bestyrelsen 
konstituerer sig med formand og næstfor-
mand, der vælges blandt bestyrelsens med-
lemmer. Formand og næstformand vælges for 
et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
3.1 Valg af formand 
 
3.2 Valg af næstformand 
 

 
Ved akklamation var der genvalg til både Peter Pagh 
som formand og Jørn Ellehage som næstformand. 

8 Mødedatoer 2019 
14. marts (regnskab) 
13. maj (budgetbidrag) 
23. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt) 
21. oktober 
 
Alle dage klokken 15.00. 
 
Mødedatoer 2020 (FORSLAG) 
19. marts (regnskab) 
18. maj (budgetbidrag) 
29. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt) 
  9. november (efter behov) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til mødedatoer 2020 godkendt. 
 
 
 
 
 
 

9 Eventuelt 
 

Det blev nævnt at Kirkernes Hus den 1. april fylder 10 
år. Der forberedes en markering. Mere herom senere. 
 
For indsatsen i bestyrelsen stod et par flasker klar til at 
blive taget med hjem. Og det blev det! 
Dog var der afbud fra et par medlemmer – hvis flasker 
kan afhentes på kirkegårdskontoret. 
 

 
Referent: Jens Olesen 
 


