Mødereferat kirkegårdsudvalget
Lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Den gamle Skole
Deltagere: Judith Nielsen, Erik Hansen, Helle Lundø, Claus Carmel, Bjarne Jægerskou, Ingolf Wilstrup, Vibeke
Mortensen, Henny Christensen deltager fra kl. 10.45
Afbud: Henry Petersen
Dagsorden

Referat

1. Placering af mindesten og granitvase på urnegrave i blomsteranlæg

Stenene i kommission vil blive placeret frit i blomsteranlægget. Vasen placeres midt for mindestenen.
Judith meddeler Provstiet, at anlægget videreføres efter
samme model, efterhånden som eksisterende gravsteder
inddrages.

2. Planer for 2017 vedr. drifts- og anlægsopgaver på kirkegårdene

Kisserup Kirke: Lavendelbed (kr. 10.000 af kirkegårdens
driftsbudget) samt rydning af syd/øst-området (kr. 25.000
af anlægsmidler fra 2016).
Ingolf udarbejder forslag til en totalplan for Kisserup kirkegårds udseende og indtænker i planen, hvordan arealerne
kan blive nemmere at holde. Tages op på næste møde.
Kirke Såby: Etablering af græs på kirkens nordside (efter
konsulentens råd) påbegyndes.

3. Økonomi vedr. færdiggørelse af
område mellem det nye urnegravsanlæg og kirkebygningen. Provstiets skrivelse vedhæftet.

Judith laver udkast til henvendelse til provstiet vedr. det
nye anlæg, dette sendes til Erik og Claus for godkendelse.

4. Vintersaltning og grusning på og
omkring kirkegårdene

Kirke Saaby: Flisestierne på kirkegården samt pladsen
udenfor kirkegården skal ryddes og saltes/gruses.
I Kisserup bliver der kun ryddet ved kirkelige handlinger
og arrangementer.
Gravernes arbejdsopgaver bør ajourføres vedr. rydning ved
Kisserup Kirke. Dette tages op på MR-møde.

5. Justering af tekst til kirkegårdsfoldere. Bilag vedhæftet med forslag

Ændringer til kirkegårdsfolder bliver foretaget. Disse bliver
forelagt MR.

6. Eventuelt

Kirkegårdsmuren mellem den nye og den gamle afdeling
trænger til vedligeholdelse.
Tilbud om udskiftning af Buksbom er fremkommet. Der
afholdes en rundtur på kirkegården i marts måned med
deltagelse af graverne.
Løvsuger – tilbud indeholder tilbagekøb af den gamle kr.
16.000. Der arbejdes videre med indhentning af et tilbud
mere.
Forkanter til gravsteder D 75-76 indrykkes (Kirke Saaby).
Næste møde 9.3.17 kl. 9.00 i Kirke Saaby
Næste møde d. 8.4.17 kl. 9.00 i Kisserup.
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