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Helsingor Kirkegirdsbestyrelse

Blad nummer: 224A

Modedato: Tirsdag, d. 09-LL-2O27 kl. 14:00
MOdested: Bestyrelseslokalet

Referat

Delta8ere: Herluf G. Madsen, Henrik Hey, Kirsten Madsen, Bjorn Standhart, Bent Thorning
Bensen, Margit Wiberg, Marianne MOller-Holst (medarb. rep.) Lene Halkjer Jensen,
Fravarende med afbud:

Eva Tojner G<itke, Jorgen Ingberg Henriksen, Karin Christiansen, Troels Bak

Stensgaard, Edel Riget.

Fravarende uden afbud:

Ole Dahl Hansen

Modepunkt

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2. Godkendelse af regnskabsinstruks

Godkendt

3. Okonomi
Trine gennemgik budget 2021

- Godkendelse af endeligt budget 2021

Tidsstemplet 01-11-2021 10:58

Budget tidsstemplet

0l-ll-2021kl. l0:58

blev godkendt

- Revisionspetegning og protokollat

4. Anskaffelse af

PC'er

til kirkegirdskontoret

Eksisterende pc-udstyr er fra 2013 og
anvender styresystemer Windows 7,
der ikke laengere opdateres af
Microsoft og derfor udgor en ikke
uvasentlig sikkerhedsmassig risiko.
Der indhentes tilbud pi nyt udstyr.

Bestyrelsen godkendte at der sendes onske

til

provstiudvalget om kob af3 computer som skal trekkes
iia driftsbudgetlet.

HELSINGOFl

g

KIRKEGARD

5. Politik for bevaringsvardige gravmaler
Afd. 16 gravsted nr. 38 Sigfred Pedersen
Der er etableret samarbejde med
Helsing6r Bymuseum om adgang til
arkivmateriale

6. Orientering fra formanden:

Det besluttes at der laves et proj€kt pA de
bevaringsvardige gravma ler.

Pi

naeste formandsmode

pi

de Kommunale bisattelser/begravelser op.

vil Bjom Standhan tage udgiften

Formanden gennemgik web-statistik pe kirkegirdens
hjemmeside.

7. orientering fra personalet

Marianne kunne fortselle at personalet gerne vil have
mere i lsn.
Der har vare mus-samtaler, som er forlobet godt.
Der er et godt samarbejde med Lene.
Personalet er ramt af meget sygdom, hvilket giver en del
udfordringer.
Grandekningen er i fuld gang.
Personalet onsker sig en ny fejemaskine som kan feje og
skovle sne, gerne en der kan kore pi Mollebakken, den
kan mAske komme plbudget i2023.
Kapelbetjentene onsker sig tjenester i kapellet med 2
timers mellemrum.

8. Orientering fra kirkegardsleder:

Lene synes at hun er kommet godt igang og er blevet
taget godt imod.
Der er en langtidssygemelding og der kommer muligvis 3
sygemeldinger mere og 2 har s6gt Amepension, si der er
en del udfordringer pA personale fionten.
Der er kommet et snske fra en afprresterne om brug af
levende lys i kapellet.
Der onskes et pent trebord til kapellet som skal bruges til
at modtage blomsterne pa ved tjenesterne, det blev
beslunet at det mi der geme anskaffes.

9. Efterretninger indlagt i journal:
- Synsforretning aptil2O2L - Lb. Nr. 40

- Oplysningspligt vedr. urnenedsattelse i
Fallesgrav - Lb. Nr. 41
- Godkendelse af synsprotokol - Lb. Nr. 42
- Modtaget 5 % midler for april kvt. - Lb. Nr. 43
- Takkeskrivelse fra Kjeld Christiansen for
afskedsgave - Lb. Nr. 44

Bilag ligger ijournalen pi hjemmesiden

(dokumenterne tilgSs via
httos ://www. helsinqorkirke g aard.dkldal ioumal-

husk login)
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11. KommendebestyrelsesmOder:
22 marts 2022
37 maj 2022
06 september 2022
08 november 2022

12. Eventuelt

Modet sluttede kl. 15:50

Godkendt

Problem med lukket toiletter i weekend.
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Eestyrelsens underskrift
Eva Tejner Gtitke
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Ole Dahl Hansen
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Troels Bak Stensgaard

Margit Wiberg

Bent Thorning Bensen

I

Marianne Moller-Holst
(medarb. rep.)

Underskrevet p6 bestyrelsesmOdet den 9. november 2021

