Helsingør Kirkegårdsbestyrelse

Blad nummer: 214A

Mødedato: tirsdag d. 05-03-2019 kl.14:00
Mødested: Kirkegårdskontoret

Referat

Deltagere: Steffen Ravn Jørgensen, Herluf G. Madsen, Jørgen Ingberg Henriksen, Kirsten Madsen,
Bjørn Standhart, Bent Thoring Bensen, Kjeld Beck, Karin Christiansen, Ole Dahl Hansen, Margit
Wiberg, Henrik Hey, Troels Bak Stensgaard, Ole Nielsen (medarb. rep.) og Kjeld Christiansen.
Suppleant for medarb. rep. Lars Nilsson
Fraværende med afbud: Kjeld Beck, Karin Christiansen, Ole Nielsen, Margit Wiberg
Fraværende uden afbud: Ole Dahl Hansen, Troels Bak Stensgaard

Mødepunkt
1. Godkendelse af dagsorden:

2. Status på bestyrelse:
1. Status på medlemmer pr. d.d.
2. Menighedsrådene har ansvar for at
meddele ændringer
3.Valg af kasserer

Beslutning
Godkendt

Der skal laves en ajourføring vedr. medlems listen ude
i menighedsrådene.
Herluf G. Madsen blev valgt som kasserer

3. Økonomi:
- Ingen bemærkninger- årsregnskab
foreligger endnu ikke

Ingen bemærkninger, da regnskabet ikke foreligger
endnu.
Det er klar i uge 12

4. Vedtægtsændringer

Afventer beslutningen fra KM

5. Status på forsøg i Folkekirken –
anmodning til KM om tilbageførsel af
økonomien til kirkegården

Ansøgning er sendt til provstiet, som skal videresende
den til KM

6. Orientering fra bestyrelsesformanden:

Klage over faktura vedr. begravelse i dec. Hvor debitor
ville have prisen for 2019, hvor erhvervelse af gravsted
for folkekirkemedlemmer er gratis. Klagen blev ikke
imødekommet da det var 2018 priser der var gældende.
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Kontrakten for samarbejdet med Hornbæk er blevet
ændret godkendt og er underskrevet.

7. Orientering fra medarbejdere:

Det går godt hos medarbejderne.

8. Orientering fra kirkegårdsleder:

Modtaget brev fra 3F vedr. forkert udbetalt løn til 2
medarbejdere, Johan har gennemgået lønsedlerne og
sendt svar til 3F.
Personalet på Hornbæk kirkegård er fra 1/1-19 ansat på
Helsingør Kirkegård.
Sommerfuglene er startet 1 marts 2019
Har fået lov at investerer i et rullestillads via de frie
midler.
4 mand skal på kursus i opsætning af stilladset.
Kontorets EDB er blevet opdateret med hjælp via de frie
midler.

D. 6 februar havde Bestyrelsesformanden og
kirkegårdslederen besøg af en jurist fra
menighedsforeningen, som gennemgik medarbejdernes
ansættelser, han vil vende tilbage senere.
Hjerterstarter er opsat d. 19-02-2019
Personalet har førstehjælps kursus 6 og 7 marts med
Røde kors.
7 marts skal Bestyrelsesformanden og Kirkegårdslederen
til Kirkegårds konference på Nyborg Strand, hvor emnet
er: Hold Kirkegården attraktiv.
Bogen vedr. attraktive kirkegårde er gået i trykken.
Der er bestilt nyt skab til præstrummet i store kapel, det
kommer først i april.

9. Næste møde:

11. juni 2019 kl. 14
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10. Efterretninger:
1. Aftale om drift af Hornbæk kirkegårde
2. Klagesag vedr. kirkegårdstakster –
Mads Kristensen
3. Kr. 90.981, 60 frigivet af frie midler til
opgradering af intern EDB og indløb af
rullestillads
4. Brev fra Skt. Olai vedr. ansøgning om
egen økonomi
5. Brev fra Sct. Mariæ vedr. ansøgning om
egen økonomi

11. Eventuelt:

Bilag foreligger til gennemlæsning.

Dato for kirkegårdssyn skal findes
Kirkegårdsvandringer kommer igen i år, datoer kommer
senere.

Mødet sluttede kl. 14:55

3

