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REFERAT fra møde i bestyrelsen for Fredericia Kirkegårde torsdag den 16. juni 2020 
Mødet finder sted i Kirkernes Hus, Christiansvej 6 
 
Til stede: Peter Pagh (formand), Johannes Lund Nielsen og Niels Madsen 
 samt som tilforordnede Jens Olesen, Ole Hougaard og medarbejderrepræsentant Anders Brøg-

ger. 
Fraværende: Jørn Ellehage, Frode Pedersen, Jørgen Hviid, Peter Lund 
 

 
 

 Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af referat fra mødet den 23. 

september 2019 
 
Aftalte møder den 19. marts og den 18. maj af-
lyst pga Corona 
 

Referatet godkendt. 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt. 

3 Til Orientering 
1. Coronasituationen. Bilag 
2. Medarbejdersituationen v/OH 
3. Omprioriteret normering. Bilag. 
4. 3F, information. Bilag 
5. Sct. Michaelis, tilbud på opretning af kirke-

gårds-hegn. Bilag. 
6. Suppleringsuddannelse 22.10.2019, Fol-

kekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning, Kol-
ding 

7. Blomsterflytning ifm bisættelser, hvor der 
skal ske spredning af asken over hav. Re-
aktion fra Taulov. 

8. Fredning af mindesmærke (TRI) over gen-
foreningen.Bilag 

9. Evaluering af Kirkernes hus ifm Forsøgs-
ordningen. 

10. Henvendelse vedr. genoprettelse af ned-
lagt gravsted. Bilag 

11. Fratrædelsesaftale. Bilag 
  

 

Ad. 1 Jvnf. bilag + mundtlig orientering om Co-
rona tiltag frem til d.d. 

Ad. 2 Orientering – flere nyansatte. Jvnf. pkt. 3.3 

Ad. 3 Bilag gennemgået og forklaret ift de regu-
leringer, som har fundet sted inden for 
gældende normering. 

Ad. 4 Til orientering. 

Ad. 5 Der har gennem flere år været gjort over-
vejelser om opretning af hegn mod Nor-
gesgade. Ved seneste provstesyn forelå 
tilbud fra 2019 som med en prisregulering 
og buffer til uforudsigelige udgifter er esti-
meret til ikke under 600 tus.kr. 
Ved provstesynet blev opgaven henlagt – 
og kan siden hentes frem igen. 

Ad. 6 Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmil-
jølederen deltog i suppleringsuddannelsen. 

Ad. 7 Orientering. Da Taulov ikke er en del af 
Fredericia Kirkegårde, kan man dér have 
anden politik for flytning af blomster ved 
handlinger, som ikke giver nogen ’forret-
ning’ til kirkegårdern. 

Ad. 8 Til orientering. 

Ad. 9 Der blev redegjort for ’høringssvar’ på ud-
kast til Evaluering – og om den endelige 
udgave af evalueringen, hvor der tilbage 
kun er et enkelt rødt felt, der angiver 
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manglende beslutning i budgetsamrådet 
om driftsligning. 
Der er fulgt op på problemet ifm med bud-
getsamrådet den 26. maj hvor driftsligning 
for 2021 blev fastlagt. 

Ad. 10 Til orientering. 
Der har ikke efterfølgende været opfølg-
ning på sagen.  

Ad. 11 Der er indgået fratrædelsesaftale med en 
af kirkegårdens gartnere. Der blev givet en 
kort orientering. 

 

4 Kirkegårdssyn 2020, provstesyn 
Der er tilrettelagt provstesyn med følgende 
program 
 
Onsdag den 13. maj: 
08.30 til 09.30, Sct. Michaelis 
09.45 til 10.30, Trinitatis 
10.45 til 11.45, Christians 
 
Torsdag den 11. juni: 
08.30 til 09.15, Pjedsted 
09.30 til 10.15, Bredstrup 
10.30 til 11.15, Herslev 
11.30 til 12.15, Hannerup + frokost 
13.15 til 14.15, Assistens 
14.30 til 15.15, Egeskov 
 
 

 
Afventer tilbagemelding med rapport fra årets provste-
syn af de ni kirkegårde. 
Der blev ved synet af provsten udtrykt stor tilfredshed 
med varetagelse af plejen af kirkegårdene. 
Af større udfordringen kan blot nævnes kirkegårds- 
diget ved Herslev kirke, som må betegnes som partielt 
usikkert med behov for sikring af løse sten.  

5 Forespørgsel vedr. katafalk 
Provstiudvalget har henvendt sig med ønske 
om en vurdering af evt. behov for fælles ind-
køb af katafalk, som tåler ekstraordinær stor 
belastning. Bilag 
 

 
Indkøb af kataflak er et anliggende for sognene. 
Vurderet på kirkegårdenes erfaringer er der p.t. ikke 
behov for indkøb af katafalk med ekstra bæreevne. 
Hvis et eller flere menighedsråd skønner og påviser et 
behov, kan en sådan katafalk indkøbes til opbevaring i 
en af provstiets sogne – og derfra udlånes. 
 

6 Renovering af belægning foran krigergra-
ven ved Trinitatis kirkegård 
Der foreligger godkendt tilbud på renovering af 
fortovet ud mod Kongensgade. Omlægning fra 
grus/fliser til chaussesten/fliser. Bilag 
 

 
 
Arbejdet er udført og Fredericia Kirkegårdes andel af 
regningen er betalt med midler, som er bevilget fra 
provstiets 5% pulje. 
Flot resultat! Kig forbi og se det selvsyn. 
 

7 Fredericia Kirkegård regnskab 2019 
Årsregnskab formål 4 fremlægges og kom-
menteres. 
Forbered spørgsmål mv. ud fra den udsendte 
materiale. 

 
Regnskabet er afsluttet med et underskud i driften på 
520 tus.kr mod et budgetteret underskud på 808 
tus.kr. 
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Bilag:  

 Årsresultat 2019 for Kirkernes Hus. 

 Kopi af udskriften ”Budget, formål 40” pr. 
31.12.2019. 

 
 

Resultatet beskrives som tilfredsstillende set i forhold 
til budgettet. 
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen for Kirkernes 
Hus. 
Dele af regnskabet med særlig interesse for formål 40 
Kirkegårdene er kommenteret i udsendt bilag. 

8 Fællekrematoriet 
Der er indgået ny, justeret aftale om afløser-
funktionen ved Fælleskrematoriet. Bilag. 
 

 
Der blev orienteret om baggrund for og indhold af ny 
samarbejdsaftale med Fælleskrematoriet. 
Det er med den nye aftale alene Fredericia Kirke-
gårde, som vikarierer i forbindelse med de krematorie-
ansattes afvikling af ferie, fridage og ved sygdom. 
Fredericia Kirkegårde har efteruddannet 3 gartnere til 
på skift at kunne varetage vikarieringen. 
Kolding Kirkegårde er således helt ude af den nye af-
tale. 
 

9 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 
 

 
Udsat pga det begrænsede fremmøde. 
 

10 Budget 2021, Fredericia Kirkegårde 
Budgetbidrag 2021 er behandlet og godkendt 
af bestyrelsen for Kirkernes Hus. 
Pivottabel og Budgetbidrag for formål 40 til ori-
entering. Bilag 
 

 
Ved budgetsamrådet den 26. maj blev der til regn-
skabsåret 2021 givet en driftsbevilling på 8,9 mio.kr. 
foruden en midlertidig driftsbevilling på kr. 1.088.904 til 
finansiering af det estimerede beløb til Lønmodtager-
nes Feriemidler. 
 
Der er godkendt og afleveret et Budgetbidrag 2021 
med et budgetteret underskud på 190 tus.kr., der fi-
nansieres ved træk på frie midler. 
 
Der er indgivet ønske om midlertidig driftsbevilling til 3 
projekter. Det er: 
Flytning af kompostplads samt etablering af ny materi-
aleplads, 200 tus.kr. 
Reparation og maling af porte, låger og gitre ved Sct. 
Michaelis kirkegård, 100 tus.kr. 
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Renovering af kirkegård ved Egeskov kirke, 300 tus.kr. 
Budgetsamrådet bemyndigede provstiudvalget til at 
træffe afgørelse i forhold til de fremsatte ønsker. 
 

11 Mødedatoer 2020 
19. marts (regnskab) 
18. maj (budgetbidrag) 
29. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt, OH) 
  9. november (efter behov) 
 
FORSLAG til mødedatoer for 2021 
18. marts (regnskab) 
17. maj (budgetbidrag) 
28. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt, OH) 
  8. november (efter behov) 
 
 
Møderne indledes klokken 15.00! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forslag ti mødedatoer 2021 godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Eventuelt 
 

Intet at bemærke. 
 

 
Referent:  
 


