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Helsingor Kirkegirdsbestyrelse

Blad nummer: 226A

Modedato: Tirsdag, d. 22-03-2022 kl. 14:00
M0dested: Bestyrelseslokalet

Referat

Deltagere:

Eva Tojner Gdtke,

Herluf G. Madsen, HenrikHey, BjOrn Standhart, Ole Dahl Hansen,
Edel Riget, Troels Bak Stensgaard, Margit Wiberg, Marianne MOller-Holst (medarb. rep.) Lene
Halkjer Jensen.

Fravarende med afbud: Kisser Madsen, J6rgen lngberg Henriksen, Bent Thorning Bensen, Karin
Ch ristiansen

Fravarende uden afbud:

Modepunkt

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2. Godkendelse af Arsregnskab 2021

Herluf og Trine gennemgik Arsregnskabet.
Arsregnskabet tidsstemplet 22-03 -2022 I 1:49 bley
godkendt.
Kvartalsrapport for 4 kvartal godkendt

3. Godkendelse af vedtagter
(Vedtagterne har varet til horing i Helsingor Stift for

Vedtegter godkendt

at sikre at juraen er i orden)

4.

Evaluering af forsogsramme 3

- Rapport fra Folkekirkens uddannelses-og
videncenter
- Meddelelse fra KM og forlangelse af
forsogsordn ingen til 2023

Bjom og Herlufgennemgik rapponen

3 ud af de 4 fidelitets-kriterier er opfoldt, det kiterie der
ikke er opfldt omhandler godkendelse af belob afsat til
samarbejdet, som skal godkendes af budgetsamredet.
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5. Bevaringsvardige gravsteder
Oversigt over registreringer pe
Helsingor Bymuseum frem til 1989 (28
ringbind)
VEJ nr 9682 af tologl2O74 (galdende)

6. Droftelse af kapeltider og Okonomi

7. Orientering fra formanden:
Pr6vegravning pi kirkegArden
Nye PC'er pi kontoret

8. Orientering fra personalet

9. Orienterint fra kirkegirdsleder:

Bjorn gav en orientering om de registreringer der er
Helsingor Bymuseum.
Der skal laves en handlingsplan for at
bevaringsverdige graysteder i system.
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Der er enighed for 2 timer i mellem hver tjeneste, det
skal undersoges om det skonomiske med hensyn til
sangeme og der skal laves et oplag pi hvilke tider det
skal vere.

Der kommer fgrst svar p& provningerne for piske

De nye PC dr er kommet og er installeret

Forlrsrengoringen er i fuld gang
Personalet er meget glade for Lene
Der er kommet en i arbejdprovning, det er planen han
skal vere her i 8
Der er lavet om pe holdene, s6 graveme er delt op i 3
hold, det er pt prove i 3 mdr.
Der er ansat en ny mand pi fuldtid som blandt andet skal
have kapeltjenesten.

10. Kommendebestyrelsesm0der:
3llll|aj 2022
06 september 2022
08 november 2022

11. Eventuelt

Godkendt

Troels satter sporgsmel ved, at der er et lordagstilleg pa
bisettelser/begravelser om lordagen, det vil blive taget
op pa et senere m6de.

Modet sluttede kl. l5:50
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