VEDTÆGTER for Ikast Kirkegårdsbestyrelse
Ikast Provsti
Ikast-Brande Kommune, Viborg Stift

§1
Deltagere i samarbejdet
Fonnesbæk Menighedsråd / Sogn og Ikast menighedsråd / sogn, der sammen ejer Fonnesbæk
Kirkegård, Ikast Kirkegård og Ikast østre kirkegård bestyres i den daglige drift af Ikast
kirkegårdsbestyrelse.
Samarbejdet er etableret i henhold til § 3 i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker mm. jf.
lovbekendtgørelse nr. 582 af 27. maj 2010, og vejledning nr. 9739 af 17. januar 2011 om kirkelig
ligning til "selvstændige" kirkegårde, model A

§2
Formål
De tre kirkegårde er udskilt fra kirkernes bestyrelse, og den daglige drift af kirkegårdene varetages
af kirkegårdsbestyrelsen efter denne vedtægt og de gældende budget- og regnskabsregler.

§3
Kirkegårdsbestyrelsens sammensætning
Kirkegårdene bestyres af en kirkegårdsbestyrelse på otte medlemmer, som består af fire medlemmer
fra hvert af de to menighedsråd. (Fonnesbæk og Ikast)

§4
Kirkegårdsbestyrelse
1. Det er formanden for kirkegårdsbestyrelsen, der indkalder og leder møderne i bestyrelsen.
2. Kirkegårdslederen deltager som hovedregel i alle bestyrelses møder. Bestyrelsen kan dog i
enkeltsager fravige denne praksis.
3. Årsoversigt over kirkegårdsbestyrelsens møder udsendes til samtlige menighedsrådsmedlemmer i
de to menighedsråd.
4. Hvert år inden budgetlægning skal kirkegårdsbestyrelsen sammen med en sagkyndig foretage et
grundigt eftersyn af kirkegårdene med tilhørende bygninger. De år, hvor provsten ikke deltager i
eftersynet, fastsætter kirkegårdsbestyrelsen selv datoen for forretningens afholdelse.

5. Samtlige dagsordener til kirkegårdsbestyrelsesmøder sendes til bestyrelsesmedlemmerne og til
formændene for henholdsvis Fonnesbæk og Ikast Menighedsråd.
Alle referater fra kirkegårdsbestyrelsens møder sendes til samtlige menighedsrådsmedlemmer.
6. Indkaldelse til det årlige syn sendes til bestyrelsesmedlemmerne. De øvrige medlemmer i
Fonnesbæk og Ikast menighedsråd indbydes til at deltage i synet uden mødepligt.

§5
Konstituering
Snarest efter menighedsrådsvalget skal kirkeværgen i Ikast Sogn indkalde til møde, hvor
kirkegårdsbestyrelsen konstituerer sig.
2. Kirkegårdsbestyrelsen vælger formand og næstformand fra hver sit menighedsråd. I tilfælde af
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Kasserer og kontaktperson for kirkegårdens
anliggende vælges fra bestyrelsens midte.

§6
Tilsyn og daglig drift
1. Kirkegårdsbestyrelsen skal varetage de daglige forretninger med hensyn til kirkegårdene og de
tilhørende bygninger.
2. Kirkegårdsbestyrelsen fører tilsyn med arbejdet på kirkegårdene og tilser, at de pågældende
regulativer overholdes.
3. De to kirkeværger er tilsynsførende med kirkegårdene.
Tilsynet med kirkegårdsdriften på Fonnesbæk Kirkegård påhviler kirkeværgen ved Fonnesbæk
Kirke i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen for Fonnesbæk Kirke.
Tilsynet med kirkegårdsdriften på Ikast Kirkegård og Ikast Østre Kirkegård påhviler kirkeværgen
ved Ikast Kirke i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen for Ikast Kirke.
4. Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ansatte kirkegårdsleder, under ansvar over for
kirkegårdsbestyrelsen, i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for kirkegårdslederstillingen,
samt bestemmelser i nærværende vedtægt.
5. Kirkegårdsbestyrelsen efterser, at kirkegårdskort og kirkegårdsprotokollerne er ført på forsvarlig
og foreskreven måde.
6. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdsbestyrelsens formand.

§7
Kompetence og ansvar
1. I tilfælde af at afhjælpning af en konstateret mangel ikke uden skade kan opsættes, kan
kirkegårdslederen straks træffe foranstaltning til foretagelse af det fornødne, derunder rekvirering af

håndværker m.v.
2. Hvor sager skal videresendes til højere kirkelig myndighed, påhviler det kirkegårdsbestyrelsen at
forberede sagen.
3. Regnskabstallene for kirkegårdene konsolideres ind i regnskabet for kirkekassen kvartalsvis.
Regnskabet for kirkegårdene er et biregnskab til begge kirkekassers regnskab uanset
fordelingsnøgle.
4. Kirkegårdsbestyrelsen er på vegne af menighedsrådene ansættende og afskedigende myndighed.
Når det drejer sig om kirkegårdsleder og kirkegårdsassistent deltager de to menighedsrådsformænd
med stemmeret.
5. Menighedsrådene forvalter deres ejerandel gennem bestyrelsesrepræsentanter i
kirkegårdsbestyrelsen.
6. I tilfælde af stemmelighed ved ansættelse er kirkegårdsbestyrelsesformandens stemme afgørende.
Ved afskedigelse skal der være stemmeflertal.

§6
Tegningsforhold
Formanden og næstformanden kan hver for sig tegne bestyrelsen og er berettiget til at give fuldmagt
til det ansatte personale.

§7
Administration, budgetter og regnskab
1. Administrationen af kirkegårdene foregår fra Ikast Kirkegårdskontor.
2. De med kirkegårdsbestyrelsens arbejde forbundne udgifter afholdes af kirkegårdskassen.
3. Budgetbidrag vedrørende kirkegårdens driftramme samt eventuelle ønsker om yderligere og
bevillinger til anlæg udarbejdes af kirkegårdsbestyrelsen.
4. Budget og regnskab indsendes som biregnskab til Ikast menighedsråd efter godkendelse i
kirkegårdsbestyrelsen.
5. Udbetalinger af gravstedskapitaler meddeles ligeledes det regnskabsrelevante menighedsråd.
6. Revision af regnskabet, herunder løbende revision og uanmeldt eftersyn af kassebeholdningen,
foretages af den af Stiftet ansatte statsautoriserede provstirevisor.
7. På baggrund af denne vedtægt opretholder Ikast Kirkegårde et selvstændigt CVR-nr. ,
arbejdsgivernummer i FLØS mv. og afregner selvstændigt moms, skat refusioner mv.

8. De budgetterede ligningsmidler udbetales med 1/4 hver den første bankdag i kvartalet, fra Ikast
sogns kasse til Ikast kirkegårdes kasse.
9. Alle indtægter ved arbejde på kirkegårdene, legatrenter og hjemfaldne kapitaler tilfalder
kirkegårdskasssen. Kirkegårdens ejere bestemmer i dialog med kirkegårdsbestyrelsen, hvordan et
evt. over- eller underskud skal behandles.
10. Indtægter ved samarbejde med andre kirkegårde, præstegårde og sognekirker tilfalder
kirkegårdskassen.
11. Kirkegårdslederen er ansvarlig for oprettelse og ajourføring af liste over driftsmidler. Ajourførte
lister fremlægges hvert år sammen med det afsluttede regnskab.
12. Kirkegårdskontoret varetager sekretærfunktionen.
13. Kirkegårdsbestyrelsen afholder minimum otte møder om året. Kvartals-regnskabsrapporten
forelægges til godkendelse på kirkegårdsbestyrelsesmøder. Ved uopsættelige sager indkaldes til
ekstraordinært møde.
14. Kirkegårdsbestyrelsen kan udarbejde sin egen forretningsorden.
15. Hvis mindst et af kirkegårdsbestyrelsens medlemmer ønsker en sag forelagt på et
kirkegårdsbestyrelsesmøde, sørger formanden for, at dette sker senest på det næstfølgende ordinære
møde.
16. Menighedsrådsformændene har ret til at deltage i kirkegårdsbestyrelsens møder, dog uden
stemmeret.

§ 10
Bygningernes tilhørsforhold
1. De tre kirkebygninger Fonnesbæk Kirke, Ikast Kirke og Ikast Østre Kirke henhører i sin helhed
under menighedsrådene.
2. Bygninger, der hører til kirkegårdene, såsom redskabsbygninger, gl. kapel på Ikast Kirkegård,
køleanlæg på Fonnesbæk Kirkegård og Østre Kirkegård samt mandskabsfaciliteter, der direkte har
noget med kirkegårdenes ansatte eller drift at gøre, henhører under kirkegårdsbestyrelsen.

§ 11
Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet.
Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage i samarbejdet, og dette accepteres af et flertal i
kirkegårdsbestyrelsen, kan det af kirkegårdsbestyrelsen besluttes, at det pågældende menighedsråd
kan vælge èn repræsentant af sin midte til kirkegårdsbestyrelsen. Dette medfører implementering i
vedtægterne, og skal godkendes af Ministeriet for ligestilling og Kirke

§ 12
Afgørelse om uenighed/fortolkning
Enhver tvist om forståelse eller fortolkning af denne vedtægt kan indbringes for provstiudvalget til
afgørelse.

§ 13
Vedtægtsændringer og ophør
1. Vedtægtsændringer besluttes af de to menighedsråd med to tredjedeles flertal af de fremmødte,
enten hver for sig eller i fællesskab. Vedtægtsændringer forelægges Ministeriet for ligestilling og
Kirke til godkendelse.
2. Såfremt et af menighedsrådene ønsker at ophæve vedtægten, kan dette ske med 9 måneders
varsel til et nyt regnskabsårs begyndelse.
3. Vedtægterne er forelagt og godkendt af Fonnesbæk Menighedsråd og Ikast Menighedsråd.
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