Vedtægt
For
bestyrelse
af

Folkekirkens Kirkegårde
i
Hvidovre

Hvidovre Kirkegård og Risbjerg Kirkegård

Vedtægt for fælles kirkegårdsdrift mellem
Hvidovre Kirkegård og Risbjerg Kirkegård

I Organisation
§1
Stk. 1
Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre består af Hvidovre kirkegård og Risbjerg kirkegård.
Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre kirke.
Risbjerg kirkegård ejes af Hvidovre, Risbjerg og Strandmarks kirker.
De to kirkegårde er fælles kirkegårde for alle sogne i Hvidovre, nemlig Avedøre Sogn, Hvidovre sogn, Risbjerg Sogn og Strandmarks Sogn og er herefter benævnt som ”kirkegårdsdistriktet”.
Stk. 2
I henhold til § 3 i ”lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirkebygninger m.m.” er kirkegårdene udskilt fra kirkernes menighedsråd og henlagt under den i § 1 stk. 3 nævnte kirkegårdsbestyrelse.
Stk. 3
Kirkegårdene bestyres og ledes af en kirkegårdsbestyrelse på vegne af Hvidovre, Risbjerg,
Strandmarks og Avedøre sognes menighedsråd efter reglerne i nærværende vedtægt.
Kirkegårdsbestyrelsen består af tre medlemmer fra hvert af de fire menighedsråd.
Stk. 4
Inden kirkegårdsbestyrelsens konstituerende møde (§ 3, stk. 1.), vælger de 4 menighedsråd
hver 3 medlemmer til kirkegårdsbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt
menighedsrådets valgte medlemmer. Kirkegårdsbestyrelsen fungerer indtil en ny kirkegårdsbestyrelse har konstitueret sig efter næste menighedsrådsvalg.
Stk. 5
Til bestyrelsen vælges desuden 2 medlemmer uden stemmeret:
a) Præsterne ved de 4 sogne vælger ét medlem. Den valgte præst skal bestride en fast stilling i et af sognene.
b) Personalet ved de 2 kirkegårde vælger én fælles medarbejderrepræsentant. Den valgte
medarbejderrepræsentant skal bestride en fast stilling på en af kirkegårdene.
Stk. 6
Samtidig med valget af 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 1, stk. 4, vælger de 4 menighedsråd
hver 1 stedfortræder for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Stedfortræderne vælges efter
samme kriterier som nævnt i § 1, stk. 4. Stedfortræderen indkaldes når et ordinært medlem
melder afbud til et møde. Såfremt et ordinært medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder
stedfortræderen i bestyrelsen, og menighedsrådet vælger en ny stedfortræder.
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Stk. 7
Samtidig med valget af repræsentant for præsterne henholdsvis personalet, jf. § 1, stk. 5,
vælger præsterne og personalet hver 1 stedfortræder for de valgte repræsentanter. Stedfortræderne vælges efter samme kriterier som nævnt i § 1, stk. 5. Stedfortræderen indkaldes når
en ordinær repræsentant melder afbud til et møde. Såfremt en ordinær repræsentant udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen i bestyrelsen, og præsterne henholdsvis personalet vælger en ny stedfortræder.

Stk. 8
Kirkegårdsbestyrelsen er overfor menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet ansvarlig for, at kirkegårdene drives i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte bestemmelser og de i
nærværende vedtægt angivne regler.

Stk. 9
Kirkegårdsbestyrelsen er ansvarlig for budget og regnskab for kirkegårdsdriften efter nedenstående retningslinjer:
a) Ved provstiudvalgets fastsættelse af driftsrammer og anlægsbevillinger udmeldes kirkegårdsdriftens bevillinger, som en del af rammerne for Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg
sogns menighedsråd træffer afgørelse om kirkegårdsdriftens andel af rammerne i samarbejde med kirkegårdsbestyrelsen.
b) Årsregnskabet for kirkegårdsdriften konsolideres i Risbjerg sogns kirkekasse.
c) Budget og regnskab for kirkegårdsdriften udarbejdes af kirkegårdsbestyrelsen indenfor de
bevilgede rammer.
d) Kirkegårdsbestyrelsen administrerer indtægter og udgifter i henhold til de godkendte budgetter.
e) Kirkegårdsbestyrelsen deltager i budgetsamråd som observatører med taleret – men
uden stemmeret.
Stk. 10
Kirkegårdsbestyrelsen har ansvar for at der jævnfør §12 i ”lov om folkekirkens kirkebygninger
og kirkegårde” findes en af provstiudvalget godkendt vedtægt for de to kirkegårde for orden på
kirkegårdene og regler for kirkegårdenes benyttelse samt en af Ministeriet for Ligestilling og
Kirke godkendt standardprotokol samt kort over kirkegårdene.
Stk. 11
Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder takstregulativ for kirkegårdene i henhold til gældende regler. Herefter forelægges takstregulativet til provstiudvalgets godkendelse.
Stk. 12
Kirkegårdsbestyrelsens formand og næstformand har beføjelser og forpligtelser svarende til
reglerne for menighedsråds formænd og næstformænd – som beskrevet i Lov om menighedsråd.
Stk. 13
Opstår der tvivl om kirkegårdsbestyrelsens administration af kirkegårdene, kan sagen indbringes for provstiudvalget.
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II Særlige forhold på den enkelte kirkegård
§2
Stk. 1
På Hvidovre kirkegård kræves Hvidovre sogns menighedsråds godkendelse ved ændringer på
afdeling A, B og C (det ældste afsnit) samt kirkegårdsmure og kapel.
Stk. 2
På Hvidovre kirkegård skal den overordnede udviklingsplan af 30. juni 2011 gennemføres.
Herunder udviklingsplanen for kirkegårdens tre tidsafsnit. Eventuelle ændringer i udviklingsplanen skal godkendes af Hvidovre sogns menighedsråd.

Stk. 3
Alle spørgsmål om ejendomsforhold på Hvidovre kirkegård skal godkendes af Hvidovre sogns
menighedsråd.
Stk. 4
Alle spørgsmål om ejendomsforhold på Risbjerg kirkegård afgøres af kirkegårdsbestyrelsen,
efter høring af de 4 sognes menighedsråd.
III Kirkegårdsbestyrelsen
§3
Stk. 1
Efter menighedsrådsvalg afholder den nye kirkegårdsbestyrelse konstituerende møde. Det
konstituerende møde indkaldes af den afgående formand. Dette gælder, uanset om den afgående formand er valgt til den nye kirkegårdsbestyrelse. Det konstituerende møde afholdes
senest 6 uger efter starten på menighedsrådenes funktionsperiode.
Stk. 2
På det konstituerende møde vælger kirkegårdsbestyrelsen formand, næstformand og kasserer. Valgene gælder for et år. Valget af formand ledes af den afgående formand. Herefter
overtager den valgte kirkegårdsbestyrelsesformand mødeledelsen.
Stk. 3
På det konstituerende møde udpeger kirkegårdsbestyrelsen en bygningskyndig til Risbjerg
kirkegård for et år. Til Hvidovre kirkegård anvendes Hvidovre sogns menighedsråds bygningskyndige, som bygningskyndig for kirkegårdsbestyrelsen.
Stk. 4
Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder en vedtægt for kassereren. Vedtægten godkendes af provstiudvalget.
Stk. 5
Kirkegårdsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der sendes til kirkegårdsdistriktets
menighedsråd til orientering.
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Stk. 6
Kirkegårdsbestyrelsens beslutninger føres i en beslutningsprotokol. Udskrift af beslutningsprotokollen sendes til kirkegårdsdistriktets menighedsråd til orientering.

IV Kirkegårdsværger
§4
Stk. 1
Kirkegårdsbestyrelsen vælger i eller udenfor sin midte en kirkegårdsværge for Risbjerg kirkegård. Hvidovre sogns menighedsråd vælger i eller udenfor sin midte en kirkegårdsværge for
Hvidovre kirkegård. Valgene gælder for et år.
Stk. 2
For kirkegårdsværgerne udarbejdes en vedtægt af kirkegårdsbestyrelsen. Vedtægten godkendes af provstiudvalget.
V Personale
§5
Stk. 1
Til den daglige ledelse af kirkegårdene ansættes en kirkegårdsleder. Kirkegårdslederen er
sekretær for kirkegårdsbestyrelsen og er personaleansvarlig.
Stk. 2
Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder arbejdsbeskrivelse for kirkegårdslederen.

§6
Kirkegårdsbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af gartnerpersonale til drift af kirkegårdene.
§7
Kirkegårdsbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af kontorpersonale til drift af kirkegårdskontorerne.
§8
Klager over kirkegårdslederen eller over det ved kirkegårdene ansatte personale rettes til kirkegårdsbestyrelsen.

IX Ikrafttræden og ændring
§9
Stk. 1
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har den godkendende myndighed i forbindelse med ikrafttrædelse såvel som ved ophævelse af denne vedtægt.
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Stk. 2
Vedtægten kan ændres efter forslag fra et af menighedsrådene i kirkegårdsdistriktet eller fra
kirkegårdsbestyrelsen. Ændring kræver tilslutning fra alle menighedsråd i kirkegårdsdistriktet.
Ændringen skal godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
§ 10
Stk. 1
De fire menighedsråd fører tilsyn med at den fælles drift udføres efter gældende vedtægter.
Stk. 2
Kan der ikke opnås enighed om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt, sendes sagen til afgørelse i provstiudvalget.
Provstiudvalgets afgørelse kan indbringes for Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Behandling af vedtægten og eventuelle ændringer:
Vedtægten er godkendt af de 4 menighedsråd i maj-juni 2013.
Godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke i skrivelse af 6. september 2013.
Dokument nr. 87251/13.
Kirkegårdsbestyrelsen har i møde den 12. september 2013 fastsat, at vedtægten træder i kraft
den 1. januar 2014.

Vedtægtsændring vedrørende indføjelse af § 1, stk. 6 og 7 er godkendt af de 4 menighedsråd
i april 2018.
Denne vedtægtsændring er godkendt af Kirkeministeriet den 2. september 2019.
Akt nr 58675
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