
Vedtagt for
ki rkeg A rds bestyrel sen
ved Ribe Kirkegirde

tU



$1 Deltagere i samarbejdet og ejerskab af kirkegirdene
Menighedsridene ved Ribe Domsogn og Sct. Catharina Sogn har besluttet at nedsaette en felles
kirkegerdsbestyrelse til at varetage det i "Lov om menighedsrid" $ 17, stk. 2 omtalte tilsyn for de to
sognes frlles kirkegirde, og fastsrtter i narvorende vedtegt de nermere regler for bestyrelsens
virksomhed og befojelser.

Ejerskabet til kirkegirdene under de to sogne berores ikke afdenne vedtrgt.

$2 Kirkegirdsbestyrelsen

Stk. I Sammensetning og valg af kirkegdrdsbestyrelse
Kirkegirdsbestyrelsen bestir aftre medlemmer fra hvert sogns menighedsrid. Kirkegirdslederen

. deltager i modeme, men har ikke stemmeret.

Kirkegirdsbestyrelsen erstatter det nuverende kirkegirdsudvalg.

Funktionsperioden folger menighedsrldenes valgperiode. Det forste kirkegArdsbestyrelsesmode
a{holdes snarest muligt efter et menighedsredsvalg. Bestyrelsen konstitueres med formand, valgt afdet
ene menighedsrid og nestformand, valgt afdet andet menighedsrid. KirkegArdslederen indkalder til
det forste mode, der vrlger en sekretser for hele valgperioden.

Formand og nastformand er i indevarende periode valgt blandt de 3 medlemmer fra Sct. Catharine
Sogns menighedsrid, mens seketaren er valgt blandt medlemmeme fra Ribe Domsogns
menighedsrid.

Kirkegirdsvargen er valgt af menighedsridet ved Ribe Domsogn for perioden 2008 - 2012. I den
folgende periode af menighedsridet ved Sct. Catharinr Sogn. Kirkegardsvargen er ikke medlem af
bestyrelsen.

, For perioden 2012 - 2016 er formanden valgt af Ribe Domsogns menighedsrid og nastformanden og
kirkegirdsvrrgen af Sct. Catharine Sogns menighedsrid. I den folgende periode er det omvendt.

Stk. 2 Ansvar og befojelser
Kirkegirdsbestyrelsen er til enhver tid underlagt de to sognes menighedsrid.

Kirkegirdsbestyrelsen er ansvarlig for kirkegirdenes samlede drift og vedligeholdelse i henhold til
denne vedtaegt samt i henhold til de to menighedsrids vedtagne regler for vedligeholdelse.

Udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet aftroldes af kirkegArdskassen.

Det pahviler bestyrelsen, i samarbejde med kirkegirdsvergen, at forberede stome arbejdsopgaver og
anskaffelser, og evt. videresende til kirkelige myndigheder.
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Bestyrelsen orienterer menighedsridene om udforelsen af stone arbejder eller anskaffelser.

Bestyrelsen ansetter kirkegirdslederen og sorger for, at kirkegirdsforvaltningen til enhver tid har
passende kontor- og kundebetjeningsforhold.

Slk. 3 Daglig ledelse
Kirkeg6rdslederen forestir kirkegirdenes daglige drift med ansvar over for kirkegirdsbestyrelsen.

Kirkegirdslederen er personaleansvarlig. Ved fastansettelser medvirker kirkegirdsbestyrelsens
formand eller dennes stedfortraeder-

Evt. klager over kirkegirdens drift, der ikke kan afgores administrativt af kirkegirdslederen, skal rettes
til kirkegirdsbestyrelsen.

Stk. 4 Forrelningsorden
' Kirkegirdsbestyrelsenudarbejderselvsinfonetningsorden.

Stk, 5 Kirkegdrdsbesltrelsens moder og beslutningsprocedurer
Bestyrelsens moder er ikke offentlige.

Kirkegirdsbestyrelsen er beslutningsdygtig, nir mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og begge
sogne er representeret.

Kirkegirdsbestyrelsens beslutninger kan kun treffes pd moder og pa det irlige kirkegardssyn.
Beslutninger treffes i henhold til ovenn&vnte procedure herom. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke
afgive stemme ved fuldmagt, men alene ved deltagelse i bestyrelsesmoderne.

S//r. 6 Nedsettelse af udvalg .

KirkegArdsbestyrelsen kan, efter behov, nedsrtte faglige udvalg til udforelse afdiverse opgaver.

Stk, 7 Tegningsret
Kirkegirdsbestyrelsen tegnes af formand og naestformand i forening.

$3 Budget og regnskab

Kirkegirdsbestyrelsen er ansvarlig for kirkegirdenes samlede skonomi.

Kirkegdrdslederen har det daglige ansvar i henhold til kirkegirdslederens regulativ.

Regnskab og budget udarbejdes af kirkeg6rdslederen, bestyrelsesformanden og kirkegArdsvrrgen og
godkendes af kirkegirdsbestyrelsen. Herefter forelegges regnskab og budget de to menighedsiid tii
endelig godkendelse.
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g4 Tilsyn

Provstiudvalget forer tilsyn med de to sognes kirkegirde.

Bestyrelsen forer i samarbejde med kirkegirdsvargen tilsyn med kirkegirdslederens arbejde pi
kirkegirdene og piser, at de pigeeldende vedtegter for Ribe Kirkegirde samt bestemmelseme i

kirkegirdslederens regulativ overholdes.

Bestyrelsen forer gennem Kirkegirdsvergen det daglige tilsyn med kirkegardene og de bygninger, som
horer kirkeg&rdene til.

Bestyrelsen skal pise, at kirkegArdene og disses bygninger vedligeholdes, og at der altid er tilstrekkelig
begravelsesplads for sognenes beboere.

Hve( &r inden l. oktober skal bestlrelsen, sammen med en bygningssagkyndig, foretage et grundigt
eftersyn af kirkegirdene samt tilhorende bygninger. Bortset fra de ir, hvor provsten deltager i og
fastsetter datoen, fastsetter bestyrelsen tidspunktet efter aftale med den bygningssagkyndige. Samtlige
medlemmer afbegge menighedsrAd underrettes om dato og tidspunkt for det Arlige syn.

g5,lEndringer

.4ndringer afdenne vedtrgt kan ske efter indstilling fra kirkegirdsbestyrelsen eller fra et afde to
menighedsrAd. Vedtegtsendringer krever tilslutning fra hvert af de to menighedsrAd.

g6 Tvister
Enhver tvist om denne vedtregts forstielse, som ikke afsluttes med bestyrelsens stillingtagen kan
indbringes for menighedsr6dene til afgorelse eller videre foranstaltning.

$7 Offentliggorelse af vedtegten
Der udleveres et eksemplar afvedtegten til hvert bestyrelsesmedlem samt et eksemplar til de ovrige
medlemmer af Ribe Domsogns menighedsr6d og Sct. Catharine Sogns menighedsrid.

Vedt€gten kan rekvireres fra Kirkegirdskontoret, Gravsgade 50, 6760 Ribe.
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Godkendelse af vedtegten

Disse vedtrgter attesteres herved at vare fremlagt og godkendt i Ribe Domsogns menighedsrAd og Sct.
Catharinr Sogns menighedsrAd.

For Ribe Domsogns menighedsrid. den 4t,zit 2011:
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