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Referat fra møde i bestyrelsen for Fredericia Kirkegårde mandag den 17. maj 2021 
Mødet finder sted i Kirkernes Hus, Christiansvej 6 
 
Til stede: Peter Pagh (Bredstrup-Pjedsted), Carsten Kristensen (Christians), Frode Pedersen (Hannerup), 

Ole Steen (Michaelis), Niels Madsen (Vejlby) og Peter Lund (Herslev) 
 samt som tilforordnede Jens Olesen, Ole Hougaard og medarbejderrepræsentant Anders Brøg-

ger. 
Afbud: Jørgen Hviid (Trinitatis) 
 

 
 

 Dagsorden Referat 
1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. no-

vember 2020 
 

Referatet blev godkendt. 

2 Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen godkendt. 

3 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 
 

 
3.1 Valg af formand 
Peter Pagh blev bragt i forslag – og valgt ved akkla-
mation 
 
3.2 Valg af næstformand 
Frode Pedersen blev bragt i forslag – og valgt ved ak-
klamation 

4 Til Orientering 
1. Udvalgsoversigt, Vedtægt for bestyrelsen 

og Vedtægt for Fredericia Kirkegårde mm 
Jvnf. mail sendt til bestyrelsen den 24.3.21 

2. Medarbejdersituationen v/OH 
3. Via Fredericia Kommune har vi modtaget 

kopi af henvendelse fra Tyge Salvig, som 
har planer for en tydeligere markering af 
de ’tyske faldne på den uanselige plæne 
på Michaeli kirkegård’. 
Bilag: Kopi af henvendelse fra Salvig 

4. Bo Sommerby, Smidstrup, er ansat som 
ny leder af Fælleskrematoriet for Kolding 
og Fredericia provstier. 

 

Ad. 1 Ole Steens mobilnr. rettet. 
Ny udgave udsendes sammen med møde-
referatet. 

Ad. 2 Orientering ved OH. 

Ad. 3 Drøftet. Sagen ligger hos Salvig, som vil 
forsøge at samle en arbejdsgruppe med 
henblik på mere konkret forslag og tilveje-
bringelse af midler til projektet. 
Afventer mere konkret forslag. 
JO meddeler, at Ole Steen tilbyder sig til 
arbejdsgruppen. 
 

Ad. 4 Til orienteering. 
 

Ad. 5 Orientering vedr. Klagen og Kirkegårds-
vedtægtens bestemmelser. 
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5. Orientering om klage fra pårørende, der 
reagerer på Kirkegårdsvedtægtens be-
stemmelser for placering af blomster ved 
UK-plænen ved Christians kirkegård. 
Bilag 

 

Intet belæg for ændringer. 
 

5 Kirkegårdssyn 2021 
Bilag: Forslag til program for kirkegårdssyn 
2021. 
Fastlæggelse af programmet for de to dage. 
 
Mandag den 21. juni: 
Herslev, Bredstrup, Pjedsted og Assistent. 
Tirsdag den 22. juni: 
Christians, Trinitatis, Michaelis, Hannerup og 
Egeskov 
 

 
Kirkegårdssyn 2021 gennemføres som i det fremlagte 
program. 
 

• Det forventes at man deltager ved syn af ’’egen’ 
kirkegård. 

• Hele bestyrelsen kan deltage i alt, som man gerne 
vil være med til. 

• Som bestyrelsesmedlem varetager du kontakten 
til og fra menighedsrådet vedr. synet og i det hele 
taget ift bestyrelsens arbejde.  
Øvrige MR-medlemmer kan deltage i synet af 
egen kirkegård. 

 

6 Muslimsk Begravelsesplads 
Orientering ved JO. 
Studietur den 27. maj til Vejle, hvem deltager? 
Bilag: Kopi af mail af 26.4.2021 
 

 
Der blev orienteret om det indledende arbejde. 
Carsten Kristensen erstatter Jørn Ellehage i den af PU 
nedsatte arbejdsgruppe. 
Peter, Carsten, Frode, Ole Steen, Anders Ole H. og 
Jens melder sig til studieturen til Vejle den 27. maj. 
Fælles afgang fra Kirkernes Hus klokken 13.15. 
 
Vedr. økonomi er alt endnu for usikkert til at blot no-
genlunde præcist oplæg; men OH forsøger at indhente 
nogle priser. 
JO fremlægger ide og tanker (også vedr. økonomien) i 
forbindelse med budgetsamrådet den 25. maj. 
 

7 Samtykke Erklæring 
Bestyrelsens medlemmer fremgår af Frederi-
cia Kirkegårdes hjemmeside. 
For ikke at være i konflikt med GDPR-bestem-
melserne vil vi bede om samtykke, så bestyrel-
sesmedlemmernes navne kan oplyses på 
hjemmesiden. 
For formandens vedkommende foruden navn 
også e-mailadresse. 
 

 
Samtykkeerklæring blev underskrevet. 

8 Budget 2022 
Kirkegårdenes budget og regnskab indgår i 
det samlede regnskab for Kirkernes Hus, som 
godkendes af bestyrelsen for Kirkernes hus. 
Kirkegårdsbestyrelsen indstiller budget gæl-
dende for formål 40 Kirkegården. 

 
Det fremlagte Budget 2022 for formål 40 Kirkegården 
blev godkendt. 
 
Med uændret normering og aktivitetsniveau lægge der 
op til et samlet underskud for Kirkernes Hus på godt 
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Bilag:  
Kopi af udskriften ’Budget, formål’ – gældende 
for formål 40 – med sammenligningstal 
 
 
 

800 tus.kr. Heraf kan 400 tus.kr. henføres til nedregu-
leret forløbig driftsramme ift 2021. Dertil kommer la-
vere indtægter (særligt hjemfaldne gravstedskapitaler 
og renter) og øgede lønudgifter trods uændret norme-
ring. 

9 Brug af midler fra arv 
Oplæg til brug af arv til forskønnelse mm på 
Assistens kirkegård. 
Bilag 
 

 
OH fremlagde oplæg til indkøb finansieret ved arv som 
henstår på prohiberet konto i Middelfart Sparekasse. 
Saldo pr. 31.12.2020 kr. 237.656,89. 
 
Der er ønske om: 
15 tus.kr. til indkøb af Rhododendron 
75 tus.kr. indkøb af stauder 
20 tus.kr. indkøb af blomsterløg 
70 tus.kr. indkøb af 2 stk. robotklippere 
I alt kr. 180 tus.kr. 
 
JO sender brev til Haderslev Stift med ansøgning om 
frigivelseaf 180 tus.kr. til de nævnte indkøb. 
 

10 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 Forslag til mødedatoer i 2022 
17. marts (regnskab) 
16. maj (budgetbidrag) 
26. september (takster, revisionsprotokollat og 
budget endeligt, OH) 
7. november (efter behov) 
 
Møderne indledes klokken 15.00! 
 

 
Mødedatoer for 2022 godkendt! 

12 Eventuelt 
 

Intet at føre til protokollen. 
 

 
Referent: Jens Olesen 
 


