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KIRKEGARD

Helsingor Kirkegirdsbestyrelse

Blad nummer: 227A

Modedato: tirsdag, d. 31-05-2022 kl. 14:00
MOdested: Bestyrelseslokalet

Referat

Herluf G. Madsen, Henrik Hey, Jorgen lngberg Henriksen, Kirsten
Madsen, BjOrn Standhart, Karin Christiansen, Edel Ri8et, Margit WiberS, Marianne MOller-Holst
(medarb. rep.) Lene Halkjar Jensen, Helsingor Domsogn,

Deltatere:

Eva T6jner Gotke,

Fravarende med afbud: Troels Bak Stensgaard
Fravarende uden afbud: Ole Dahl Hansen, Bent Thorning Bensen.

Modepunkt
1. Godkendelse af dagsorden:

Beslutning
Godkendt

Trine og Herluf gennemgik budgettet.

2. Godkendelse af budget 2023

3. Fastsattelse af kapeltider og okonomi

-

4.

timers intervaller mellem kapeltider
Rammer for ikke-gejstlige bisattelser
(Se Vedtegt for modtagelse, begravelser
og bisattelser) -

Budget afleveret og pafsrt tidsstemplet 30-05-2022
kl.12:56 blev godkendt.

Det blev besluttet at der skal vare en forsogsordning pi 2
timers intervaller mellem kapeltider, tideme er flydende,
seneste tid er kl.14, ordningen udlsber 3l-12-2022.
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Provstesyn

Sarlige vedtagler vil blive gennemgiet pa neste mode i
september.

Bjorn gennemgik proYstesynel
Tagpap over maskingarden er blevet aflyst, det var ikke
blevet pafort protokollen under s),net.
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5. Plan for kirkeglrdens udvikling
Etablering af nyt anlag
Udviklingsplan for beplantning m.v.
Gron omstillint pi kirkeg6rden - skal vi
afholde en falles dag for kirkegirdspersonale og menighedsrid i provstiet?
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Lene fremlagde ideen med et nyt anleg pi kirkeglrden,
som bestyrelsen godkendte, projektet skal sendes til
provstiet for godkendelse.
Der er flere ideer omking beplantning, som der vil blive
lavet forskellig forslag pi, disse forslag vil komme med
pe et senere mode.
Der er flenal for en felles dag, det tages op pA nzeste
msde.

Der vil blive indkaldt til et msde, hvor bestyrelsen skal gA
en tur pA kirkegArden, sl de kommer rundt og ser hele
kirkegArden.

6. Orientering fra formanden:

Formanden udtrykte sin tilfiedshed med samarbejdet
med KirkegArden som han synes er meget positi!'t.

7. Orientering fra personalet

Marianne spurgte ind til affaldssortering iia 0l-01-2022
Vi afoenter et udspil fta kommunen.

8. Orientering fra kirkegirdsleder:

Lene synes det

gir godt, hun havde ikke noget

at

bemerke.

9. Kommendebestyrelsesm0der:
Godkendt
06 september 2022
08 november 2022

10. Eventuelt

Jrrgen Ingberg Henriksen gir pi Pension, det vil vare
Sigurd Stubbergaard der forlobelig vil deltage pl
bestyrelsesmsdeme.
Eva spurgte om Kirkegarden deltager ved kultumatten.
Det er ikke noget den gor, men besqrelsen synes det vil
vere en god ide at overveje det.

M6det sluttede kl. I6: l0
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Bestyrelsens underskrift
Eva Tejner Gtitke
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Troels Bak Stensgaard

Margit Wiberg
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Underskrevet

Edel Riget

pi bestyrelsesmodet den 11. maj 2022

Bent Thorning Bensen

