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REFERAT 
fra møde i Kirkegårdbestyrelsen mandag den 13. maj 2019 
 
 
Til stede: Peter Pagh (fmd.), Jørn Ellehage (næstfmd.), Frode Pedersen, Jørgen Hviid, Johannes Lund Niel-

sen og Jørgen Aamand 
 samt som tilforordnede Jens Olesen (JO), Ole Hougaard og medarbejderrepræsentant Anders 

Brøgger 

 
Fraværende: Peter Lund 
 
 

 Punkt Referat 
1 Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den14. marts 2019 
 

 
Referatet godkendt. 
 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt. 

3 Orienteringspunkter 
a) Gartner Mie Pedersen har kunnet fejre sit 

25-års jubilæum. 
b) Kirkernes Hus – 10 år! 
c) Studietur 2019, Christiansfeld mm 
d) Ny Ferielov 
e) Medarbejdersituationen 
f) Opfølgning på klage 

 

 

Ad. a Mie Pedersen blev fejret festligt og godt 
ved en reception i Hannerup Sognegård. 
Godt fremmøde og fine indslag. Også fin 
tale ved Ole Hougaard. 

Ad. b Der er udsendt indbydelse til en markering 
af Kirkernes Hus’ 10-års dag. 
Tilmelding via menighedsrådet. 

Ad. c Der er rundsendt program med indbydelse. 
Tilmelding til kontoret senest 14. juni – og 
meget gerne før! 

Ad. d JO orienterede om de økonomiske konse-
kvenser af den nye Ferielov.  

Ad. e Der har været møde med Kolding Kom-
mune vedr. Per Thimsens situation med 
konstateret sclerose. Et godt og informe-
rende møde om situationen og det offentli-
ges muligheder for at yde hjælp. 

Ad. f Der blev efter det seneste bestyrelsesmøde 
sendt brev til Else og Børge Friis Jensen. 
Der har ikke siden været kontakt mellem fa-
milien og kirkegården. 
Efter mødet besigtigede bestyrelsen områ-
det, hvor gangene i dag er erstattet af græs 
– i lighed med, hvad der gennem en år-
række har været tilfældet for den tilsva-
rende afdeling øst for adgangsvejen fra 
ringvejen op mod kirken. 

 



 
 

Fredericia Kirkegårde 
Kirkegårdsbestyrelsen 

 Bestyrelsesmøde 

Blad nr. 92 
 

13. maj 2019 

 
Formandens  

initialer: 

 
 

 

4 Kirkegårdssyn 2019 
Planlægning af kirkegårdssyn 2019 
 

 
Udkast til program for kirkegårdssyn 2019 var omdelt 
og blev tiltrådt. 
Dog mangler vi Peter Lunds bekræftelse på forslag til 
syn af Herslev kirkegård. JO følger op. 
 

5 Fredericia Kirkegårde, Budgetbidrag 2020 
Fremlæggelse og gennemgang af udkast til 
budgetbidrag 2020 formål 40, Kirkegården. 
Dertil ønske om midlertidig driftsbevilling til re-
novering af materialepladserne ved `Hannerup 
kirkegård og Pjedsted kirkegård – estimeret 
udgift i alt 280 tus.kr. 
 
Bilag: Udsendes snarest! 
 

 
Forslag til Budgetbidrag 2020 for Formål 40 (kirkegår-
dene) blev fremlagt og kommenteret af JO: 

 Som det fremgår af oversigten har driftsligningen i 
årene 2013 til 2020 været kendetegnet ved større 
udsving - med 1,3 mio.kr. i forskel fra laveste til 
højeste driftsbevilling. 

 Forslaget til budgetbidraget afspejler en uændret 
fremskrivning af aktivitetsniveauet og normeringen 
– dog med tillæg af en elev, som p.t. ikke indgår i 
medarbejderstaben. 

 OK-18 overenskomsten tilsiger for Kirkernes Hus’ 
vedkommende en lønstigning fra 2019 til 2020 på 
godt 350 tus.kr. 

 Der er ønske om renovering af materialegården i 
Hannerup og Pjedsted – med en estimeret udgift 
(midlertidig driftsbevilling) på i alt 280 tus.kr. 

 Såfremt 2019-regnskabet bliver som budgetteret 
og Budgetbidrag 2020 godkendes, vil de frie mid-
ler pr. 31.12.2020 være reduceret til ca. 800 
tus.kr., hvilket vurderes til at være kritisk sammen-
holdt med den månedlige lønudgift. 

 
Kirkegårdsbestyrelsen tiltræder det fremlagte forslag 
gældende for formål 40, som således indstilles til god-
kendelse i bestyrelsen for Kirkernes Hus. 
Forslaget vil sammen med denne indstilling tilgå be-
styrelsen for Kirkernes Hus, som træffer afgørelse om 
den endelige udformning af budgetbidraget gældende 
for Kirkernes Hus i sin helhed. 
Det er kirkegårdsbestyrelsens holdning, at størrelsen 
af den tildelte driftsligning skal drøftes med provstiud-
valget ved mødet i august, når repræsentanter for Kir-
kernes Hus’ bestyrelse mødes med provstiudvalget. 
Er en forhøjelse af driftsligningen ikke en mulighed, 
må indholdet af budget 2020 genovervejes, inden det 
afleveres endeligt. 
 

6 Mødedatoer 2019 
14. marts (regnskab) 
13. maj (budgetbidrag) 
23. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt) 
21. oktober 

 
Ingen ændringer. 
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Alle dage klokken 15.00. 
 
Mødedatoer 2020 
19. marts (regnskab) 
18. maj (budgetbidrag) 
29. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt) 
  9. november (efter behov) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Eventuelt 
 

Intet at føre til referat. 

 
Referent: Jens Olesen 
 


