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REFERAT 
fra møde i Kirkegårdbestyrelsen mandag den 23. september 2018 
 
Til stede: Peter Pagh (fmd.), Jørn Ellehage, Jørgen Hviid, Johannes Lund Nielsen, Peter Lund og Jørgen 

Aamand 
 samt som tilforordnede Jens Olesen/JO og Ole Hougaard/OHAfbud: Frode Pedersen og Anders 

Brøgger 
 
 

 Punkt Referat 
1 Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 13. maj 2019 
 

 
Referatet godkendt. 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt. 

3 Orienteringspunkter 
a) Tyveri af bænke fra ASS 
b) Økonomi 2019, statusrapport 
c) Medarbejdersituationen 
d) Forsikring af kirkegårdens køretøjer, op-

følgning på tidligere givet info 
e) Førstehjælpskursus 
f) Monumentsikkerhed. Hvad er der gjort? 
g) Arbejdsmiljøgruppen. Opfølgningskursus 

tilrettelagt af FAR 
h) Bisættelser med efterfølgende askespred-

ning over hav. Skal kirkegården bistå med 
flytning af blomster? 
 

 

Ad. a 3 bænke stjålet fra kirkegården. Er ikke 
dækket af forsikringen, da der er tale om 
simpelt tyveri. 

Ad. b OH og JO har gennemgået forbrug på for-
mål 40 pr. 23. september. 
Der er overskridelser på visse konti som 
dækkes af mindre forbrug på andre konti. 

Ad. c Medarbejdersituationen er god. 
Orientering om sygdom/sygefravær mv. 
Der er overvejelser i gang om nye ansæt-
telser inden for den gældende normering. 

Ad. d De forskellige udmeldinger er endt op med 
at nuværende praksis for motoriserede kø-
retøjer kan fortsætte. 

Ad. e Der gennemføres dagskursus som tilbud til 
alle medarbejdere. 

Ad. f Orientering ved OH. 

Ad. g Orientering om Arbejdsmiljø-organisatio-
nens arbejde og opfølgningskursus. 

Ad. h Det blev besluttet, at der skal ske betaling 
for flytning af blomster ved bisættelser i de 
tilfælde, hvor asken skal spredes over ha-
vet. 

 

4 Ny hjemmeside 
Fredericia Kirkegårdes hjemmeside har haft 
nedbrud. Det har trods flere forsøg ikke været 
muligt at ’genstarte’ siden, som er stendød! 
Der arbejdes derfor med en ny hjemmeside, 
som naturligvis også vil være tilpasset smart-
phones. Første version af den nye hjemme-
side forventes at være klar primo oktober. 

 
Der blev orienteret om ny hjemmeside, som er under 
udarbejdelse. 
Forventer at kunne præsentere siden ifm næste møde. 
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5 Referater fra bestyrelsesmøder 
Bestyrelsens referater har ikke tidligere været 
offentligt tilgængelige. 
 

 
Det besluttes, at mødereferater fremover skal kunne 
læses fra Fredericia Kirkegårdes hjemmeside. 

6 Opfølgende brev fra Else og Børge Friis 
Jensen til Jens Olesen 
Bilag: Kopi af henvendelse 
 

 
 
Seneste henvendelse drøftet – og vurderet også i for-
hold til de forudgående henvendelser i sagen. 
Bestyrelsen beslutter, at der tages kontakt til gravsted-
sejer med tilbud om et møde ved gravstedet. Der skal 
så vidt muligt findes en løsning som tilgodeser såvel 
familiens som kirkegårdens ønsker for fællesarealet 
ved gravstedet. 
Driftsleder Ole Hougaard kontakter familien og tilbyder 
et møde ved gravstedet for en drøftelse og aftale der 
tilgodeser begge parter. 
 

7 Fælleskrematoriet 
Afløser-situationen nu og I fremtiden. 

 Status, v/OH 

 Tanker om fremtiden, v/OH og JO 
 

 
Kolding Kirkegårde har opsagt samarbejdsaftalen. 
Den ene af Fredericia Kirkegårdes to medarbejdere, 
som har været afløsere, har pga sygdom måtte stoppe 
som afløser. 
Vi anbefaler et møde med deltagelse af repræsentan-
ter for både krematoriet og Fredericia Kirkegårde for 
en nærmere drøftelse af situationen og de muligheder 
vi hver især ser for en mere langsigtet løsning. 
 

8 GIAS-takster 2020 
GIAS har udmeldt indeksbaseret stigning på 
0,4% for 2020.  
Bestyrelsen skal træffe afgørelse om indstilling 
til provstiudvalget. 
 

 
Indstiller at der sker takstregulering med + 0,4% afrun-
det til hele kroner. 

9 Regnskab 2017, revisionsprotokollat 
Protokollat og revisorpåtegning fremlagt. 
Bilag. 
 

 
Såvel protokollat som påtegning blev taget til efterret-
ning uden bemærkninger. 

10 Budget 2020 
Provstiet er ansøgt om ekstra 500 tus.kr. til 
dækning af det budgetmæssige underskud i 
Budgetbidrag 2020. 
Afventer provstiets endelige udmelding af ram-
mer, for drift, midlertidig drift og anlæg. 
Såfremt ønsket om ekstra midler til driften ikke 
imødekommes vil det være nødvendigt at gen-
nemgå budgetbidraget med henblik på reduk-
tion af udgifter. 
 

 
Afventer udmelding af endelig rammer. 
Såfremt ønsket om en forhøjelse af driftsrammen ikke 
bliver efterkommet, vil der være brug for en ny budget-
gennemgang. 
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11 Kirkegårdssyn 2019 
Orientering fra de gennemførte kirkegårdssyn: 
Torsdag den 17. juni: 
1. Herslev 
2. Bredstrup 
3. Pjedsted 
4. Assistens 
5. Hannerup 
6. Egeskov 
Tirsdag den 18. juni: 
7. Christians 
8. Trinitatis 
9. Michaelis 
 

 
Der var tvivl om alle havde modtaget protokollen efter 
de i juni måned gennemførte kirkegårdssyn. 
Kopi genfremsendes. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

13 Eventuelt  

 
Referent: Jens Olesen 
 


