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REFERAT 
fra møde i Kirkegårdbestyrelsen mandag den 29. september 2020 
 
Til stede: Peter Pagh (fmd.), Johannes Lund Nielsen og Peter Lund 
 samt som tilforordnede Jens Olesen/JO og Ole Hougaard/OH 
Fraværende: Jørn Ellehage, Frode Pedersen, Jørgen Hviid, Niels Madsen og Anders Brøgger 
 
 

 Punkt Referat 
1 Godkendelse af referat 

Referat fra mødet den 16. juni 2020 
 

 
Mødereferatet godkendt. 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt. 

3 Orienteringspunkter 
a) Medarbejdersituationen 
b) Ny hjemmeside er taget i brug. Nyd resul-

tatet! 
c) Lokalplan 328 i høring. Ingen bemærknin-

ger at fremføre. 
d) Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, op-

krævning for 2019 = kr. 12.657,74 
e) Hvem sørger for information til menig-

hedsrådene (dagsorden og mødereferat), 
jvnf. vedtægterne §4 stk.3 
Offentliggørelse af mødereferater. 

f) Opfølgning på tidligere orientering vedr. 
en henvendelse med ønske om 60-årigt 
gravstedslegat. Jvnf. mail til bestyrelsen 
dateret 30. juni 2020. 

  
 

  
 

 

 

Ad. a Den aktuelle situation er præget af sygefra-
vær (alm. sygefravær, indlæggelser og re-
stitution, barsel) og afløsning på kremato-
riet. Der benyttes løs hjælp. 

Ad. b  

Ad. c  

Ad. d Foruden opkrævning for 2019 er der mod-
taget forskudsopgørelse for 2020 med en 
udgift på ca. 15 tus.kr. – som dog pga elev-
ansættelse forventes nulstillet ifm årsopgø-
relsen. 

Ad. e Det aftales at videreføre hidtidig praksis, 
hvilket betyder at sognets repræsentant i 
kirkegårdsbestyrelsen sørger for en rele-
vante information til menighedsrådet. 

Ad. f Der er sendt GIAS i overensstemmelse 
med bestyrelsens kompromis forslag; men 
beløbet er ikke indbetalt. Der har efterføl-
gende været henvendelse til provstiet. Sa-
gen er ikke afsluttet. 

 

4 Kirkegårdssyn 2020 
Årets syn var et provstesyn. 
Bilag: Komprimeret sammenskrivning af syns-
protokollen. 
 

 
Provstesynet efterlod os med en overskuelig opgave-
mængde. 
Det bemærkes, at der i alle protokoller gives udtryk for 
tilfredshed med kirkegårdenes vedligeholdes stand. 
 

5 Revisionsprotokollat og Revisionspåteg-
ning, Regnskab 2019 
Bilag: Kopi af revisors protokol og påtegning 
efter afsluttet revision 
 
 

 
 
Protokollatet behandles formelt i bestyrelsen for Kir-
kernes Hus. 
Protokollatet blev kommenteret – og sammen med re-
visionspåtegningen taget til efterretning. 
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6 Budget 2021 
Provstiudvalget har udmeldt endelige rammer 
for 2021. 
Den ordinære driftsramme svarer til den fore-
løbige udmelding = 8,9 mio.kr. 
Foruden bevilling til indbetaling af Feriemidler 
(kr. 1.088.904) er der givet yderligere 600 
tus.kr. som midlertidig driftsramme. 
Det betyder, at der er givet bevilling til alle tre 
ønsker: 

 Ny kompostplads og materialegård til 
Bredstrup (200 tus.kr.) 

 Renovering/reparation af gitter og porte 
ved Sct. Michaelis (100tus.kr.) 

 Renovering af Egeskov kirkegård (300 
tus.kr.) 

Sidstnævnte tre poster er indarbejdet i budget-
tet som ligger klar til ’aflevering’ i Økonomipor-
talen. 
Bilag: Budget 2021 og kopi af provstiudvalgets 
udmelding af ligning til budget 2021. 

 

 
Vi konstaterer at der er givet bevilling til gennemfø-
relse af de tre ønskede projekter. 
 
Ole Hougaard orienterede om sine tanker for renove-
ringen af Egeskov kirkegård. Der vil blive taget kontakt 
til menighedsrådet for fremlæggelse af tanker med 
henblik på en fælles plan for projektets indhold og 
gennemførelse. 
 
Budget 2021 indstilles til godkendelse i Kirkernes Hus’ 
bestyrelse. 

7 Bestyrelsens konstituering 
(punktet udsat ved mødet den 16.6.2020) 
 
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 
 

 
Iflg. Vedtægtens §4 stk.1 er funktionsperioden 4 år fra 
1. april efter menighedsrådsvalg. Det vil sige, at den 
nuværende bestyrelse fortsætter frem til 31. marts 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som formand valgtes uden modkandidat Peter Pagh. 
 
Som næstformand valgtes uden modkandidat (med 
JEs accept) Jørn Ellehage. 
 

8 GIAS-takster 2021 
Kostpriserne skal genberegnes i 2020 med 
henblik på fastsættelse af nye takster med 
virkning fra 1.1.2021. 
PU skal fastlægge de nye takster på sit møde 
den 22. oktober. 
Kan oplæg til nye, kostprisberegnede takster 
godkendes af kirkegårdsbestyrelsen pr. mail 

 
Administrationen genberegner kostpriserne og frem-
lægger forslag til nye takster. 
 
Forslaget rundsendes til kirkegårdsbestyrelsen med 
mulighed for indsigelse. 
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eller skal der fastlægges ekstraordinær møde-
dato tæt på den 22. oktober? 
 

Er der ingen indsigelse fremsendes forslaget til be-
handling og godkendelse i provstiudvalget. 
 
Er der indsigelse mod forslaget indkaldes til ekstraor-
dinært bestyrelsesmøde for afklaring inden fremsen-
delse til provstiudvalget. 
 
 

9 Ansøgning, provstiets 5% midler 

Efter indbrud i maskinrum/værksted på 

Pjedsted kirkegård (og tidligere i Herslev) 

er der ønske om udskiftning af eksiste-

rende med nye stålramme forstærkede 

porte. 

Der foreligger tilbud på 2 x kr. 49.837,50 

Som supplerende oplysning kan nævnes, at 

der ved seneste indbrud er stjålet værktøj 

og maskiner for kr. 104.750 (selvrisiko 15 

tus.kr.) 

Afventer kirkegårdsbestyrelsens indstil-

ling. 

Anbefaler at der søges om bevilling fra 

provstiets 5% midler. (PU 22. okto.) 
 

 
Godkender projektet under forudsætning af at finan-
siering kan ske med bevilling fra provstiets 5% midler. 

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

 
 
 
 

11 Eventuelt Der er forventning om bespisning ved et kommende 
møde i kirkegårdsbestyrelsen. 
 

 
Referent: Jens Olesen 


