Vedtægt
for

det stående udvalg:

Kirke- og kirkegårdsudvalg

ved Sønderholm og Frejlev kirker

Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd
Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde.

§1
Udvalget er nedsat af menighedsrådet, og det skal bestå af fire rådsmedlemmer. De fire
folkevalgte rådsmedlemmer skal vælges med to fra hvert sogn.
Såfremt et medlem af rådet kræver det, skal nedsættelsen af udvalg ske efter
forholdstalsvalgmåden. Kirkeværgen kan ikke vælges til medlem af udvalget.
Udvalget fungerer i menighedsrådets funktionsperiode.
§2
Udvalget, der er kirkeværgernes nærmeste foresatte, fører gennem kirkeværgerne det daglige
tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som
hører kirkegården til.
Udvalget skal påse, at kirkens bygninger, deres inventar og installationer holdes i forsvarlig
stand, og at mindre skader udbedres hurtigst muligt.
Udvalget skal påse, at kirkegårdene vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig
begravelsesplads for sognenes beboere.
Udførelsen af større arbejder eller anskaffelser skal forelægges for menighedsrådet inden
iværksættelsen. Det påhviler udvalget, evt. i samarbejde med kirkeværgerne, at forberede
større arbejdsopgaver og anskaffelser, som skal forelægges menighedsrådet.
Mindre arbejder ved kirke og kirkegård kan iværksættes af udvalget uden forudgående
forelæggelse for menighedsrådet.
§3
Udvalget fører i samarbejde med kirkeværgerne tilsyn med kirketjenernes arbejde i kirkerne
og gravernes arbejde på kirkegårdene og påser, at de i de eventuelle arbejdsbeskrivelser
fastsatte bestemmelser overholdes.

§4
Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig foretage et
grundigt syn af kirker og kirkegårde.
Nærmere regler om afholdelse af synet er fastsat i bekendtgørelse nr. 1172 af 19. september
2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, §§ 36 og 37.
Bortset fra de år, hvor synet forestås af provsten, berammer udvalget tidspunktet for synet
efter aftale med menighedsrådets formand, den af menighedsrådet valgte bygningskyndige og
kirkeværgerne.
Samtlige medlemmer af menighedsrådet skal underrettes om tidspunktet for synsforretningen.
§5
Udvalget fører tilsyn med kirkeværgernes forretningsførelse. De efterser, at kirkens
synsprotokol(ler) og kirkegårdsprotokollerne er ført på forsvarlig og foreskreven måde.
I samarbejde med kasserer og kirkeværger udarbejder udvalget forslag til budgettet, inden det
forelægges for menighedsrådet. Det samme gælder for årsregnskabet, som kassereren
forelægger for udvalget til gennemgang, inden det fremlægges for menighedsrådet.
§6
Udvalgets formand leder udvalgets arbejde og indkalder medlemmerne til møder, hvortil også
kassereren og/eller kirkeværgerne kan tilsiges.
Mødeindkaldelse og underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet, skal
så vidt muligt ske med et varsel på mindst 5 hverdage.
De med udvalgets arbejde forbundne udgifter afholdes af kirkekassen.

Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde
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