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Referat fra årsmøde Den 19.august 2021 

Formand Berit Hansen bød velkommen og fortalte, at vi desværre har mistet Jens Christian 
Larsen.  
Der var 26 fremmødte. Dagsorden til årsmødet er trykt i kirkebladet. Forsamlingen startede med at 
synge Livstræet. 
 

Dagsorden  

1. Valg af ordstyrer og referent  Ordstyrer:  Thor West Nielsen 
Referent:  Mette Fink Bentsen 
Ordstyreren konstaterede, at årsmødet er udsat i henhold 
til aftale med ministeriet på grund af coronasituationen. 
Der er indkaldt rettidigt til årsmødet.  
Vedr. dagsordenen er det Jytte Gynther, der gennemgår 
regnskabet i stedet for Simone Kildegaard. 
Der er indkommet et forslag til dagordenen. Forslaget er 
kommet rettidigt fra bestyrelsen 
 

2. Valg af stemmetællere  Anker Kragh og Neel Forchhammer 

3. Bestyrelsens beretning 
v/formanden 
 
Beretning fra udvalgene 

Bestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag 1 
 
Der var ingen spørgsmål og kommentarer til årsberet-
ningen, men tak for en god og fyldestgørende beretning. 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
Kirkegårdsudvalget: 
Jens Lundgaard fremlagde udvalgets årsberetning: der er 
fortsat stigning i antallet af legatgravsteder, der har indbe-
talt til vedligeholdelse, sommerblomster og grandækning.  
Fremlagde herefter udvalgets planer for fremtiden til drøf-
telse på årsmødet. Vedlagt som bilag 2 (s.4-5). 
Kirkegårdsudvalget vil til næste årsmøde fremsætte for-
slag til vedtægtsændringer for kirkegården. 
Lapidariet blev drøftet, og der kom forslag om, at ud-
valget drøfter kriterier for udvælgelse af gravsten til lapa-
dariet. Forslag er velkomne. 
 
Der var enighed om ros til kirkegårdsudvalgets arbejde og 
opfordring til at gå videre med arbejdet. 
 
Julehilsenudvalget: 
Tilbagevendende arbejde i udvalget med julehilsener, 
som i 2020 og 2021 blev udvidet til påskehilsener på 
grund af coronasituationen, hvilket modtagerne af hilsener 
var meget glade for. 
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Mødeudvalget: 
Samles snart og drøfter næste års tema, der formodentlig 
bliver noget med natur. Der vil blive planlagt aktiviteter ud 
af huset, foredrag mv og programmet kommer ud sam-
men med kirkebladet i december. Forslag til emner er 
meget velkomne. 
 
Tirsdagstræf: 
Der er en plan klar til perioden fra uge 43 til første søndag 
i advent. 
 
Redaktionsudvalget: 
Det har ikke været muligt at holde fysiske møder, så 
møder er foregået telefonisk.  
 
Alle beretninger blev taget til efterretning   
 

4. Forelæggelse af revideret 
regnskab til godkendelse 
 

Regnskabet er udarbejdet af kasserer Simone Kildegaard 
og blev fremlagt af Jytte Gynther. 
Budgetønsker for 2020 er blevet imødekommet 
Der var ingen spørgsmål og kommentarer til regnskabet, 
der blev godkendt. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
samt en suppleant 

Bestyrelsesmedlemmer:   
Valgt: 
Anne Birthe Køppen 
Lasse Søborg 
Niels Rasmussen 
  
Suppleant:  
Valgt: 
Ellen Andreasen 
  

6. Valg af statsautoriseret revisor 
og folkevalgt revisor 

Statsautoriseret revisor:  
RSM Plus valgt. 
 
Folkevalgt revisor : 
Thor West Nielsen valgt. 
 

7.  Valg af medlem til 
Kirkegårdsudvalg 

Efter meddelelsen om Jens Christian Larsens død fore-
slår bestyrelsen, at pladsen i udvalget står vakant til 
næste årsmøde, hvilket blev besluttet. 
 
Valgt: 
Kirsten Andersen  
Lasse Søborg er bestyrelsens repræsentant i udvalget. 
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8. Udpegning af medlemmer til flg. 
udvalg 

Mødeudvalg:   
Berit Hansen, Janne Sulkjær, Kirsten Schou, Anne Birthe 
Køppen, Vagn Elkjær 
Julehilsenudvalg:  
Karen Andersen, Inge Jespersen, Sigrun Christensen,   
Jytte Gynther, Janne Sulkjær 
 
Redaktionsudvalg:   
Janne Sulkjær, Kirsten Schou, Benned Hansen, Ulla 
Margrethe Hansen 
 

9. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr.  
medlemsbidrag blev vedtaget.  
De nye vedtægter er vedlagt som bilag 3 
 

10. Evt. 
 

Der er indkøbt ny rumopdelt skraldespand til køkkenet. 
 
Der sendes en stor tak til Kaare Olsen, der har lavet flotte 
nye låger til kirkegården. Der mangler stadig en låge, som 
laves i efteråret. 
 
Dirigenten takkede for god ro og ordenunder mødet. 
 
Berit takkede dirigenten for god mødeledelse og fortalte 
om fremadrettede planer. 
Organist Hanne Helledie har sagt op, og der søges ny 
organist. 
Der var en dejlig konfimationsgudstjeneste i søndags. 
Der skal afholdes møde med de øvrige kirker vedr. den 
årlige friluftsgudstjeneste anden pinsedag. 
Der skal vælges ny biskop i Roskilde Stift. 
Berit fortale desuden om efterårets aktiviteter og arrange-
menter og opfordrede til at møde op og være med. 
Årsmødet sluttede med, at forsamlingen sang: Sig månen 
langsomt hæver 
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Fremtidsplaner for kirkegården ved Korskirken 
 
Efter at have afholdt besigtigelse af kirkegården den 30. oktober 2020 sammen med 

kirkegårdskonsulent Karin N. Corfitzen og efterfølgende modtaget kirkegårds-konsulentens 

rapport ultimo november 2020, har kirkegårdsudvalget afholdt flere møder, hvor det er drøftet 

hvordan kirkegården skal se ud nu og de kommende 10-20-30 år. 

Udvalget har med baggrund i rapporten samt den økonomi vi mener at kunne fremtrylle lagt 

følgende plan for kirkegården. 

 
Vi har brugt den nuværende opdeling i nord, mellem og syd og ud fra den nuværende hæktype 

besluttet hvilken hæktype der i fremtiden skal være i de enkelte områder. I område syd er der p.t. 

primært bøgehæk og denne vil blive bibeholdt, dog således at de hække der ikke allerede er 
klippet ned til ca. 20 cm, vil blive det i foråret 2022, således at alle hækkene mellem gravstederne 

i hele område syd vil blive samme højde. De længdegående hække vil bibeholde den nuværende 

højde. 

 
I område mellem er der både bøgehække, buksbom og thuja, ligesom der i område nord er 

primært buksbom og thuja. Langt de fleste buksbom er syge/i dårlig vækst, ligesom nogle af 

tujahækkene er i dårlig vækst. En del af hækkene i disse områder vil snarest blive udskiftet med 
taks, ligesom fremtidig udskiftning af hæk i disse områder vil blive til taks. I område mellem vil 

bøgehække ud mod gangene blive bibeholdt. I områderne mellem og nord er der ca. 500 m 

buksbom og 480 m thuja.  
 

Udvalget har i 2019 indhentet overslag på udskiftning af hækkene, og beløbet er ca. kr. 500,00/m 

for opgravning af eksisterende hæk og plantning af ny hæk i taks.  
I alle områder hvor stier støder op til grønne områder vil hækkene blive opgravet, således at vi kan 

gå fra stierne og ind på de grønne områder.  

 

I et af de etablerede græsområder i område syd vil der fremtidig være mulighed for at der kan 

nedsættes urner og nedlægges plader med afdødes navn m.v. Der skal vedtages et tillæg til 

kirkegårdsvedtægten, da der alene skal være mulighed for at lægge en enkelt buket i 

”sommerperioden” samt granpude eller lignende ved jul. 

Bilag 2 
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Omkring kirken og flagstangen vil stenene blive fjernet og der vil i stedet blive sået græs der 

etableres som kørefast belægning.  

 

Fremtidig ledige gravsteder i udvalgte områder vil blive beplantet med stauder o.l. 

4 store thujaer på gravsteder i område mellem/syd fjernes og der plantes 4 – 5 karaktertræer. 

 

I området på Naturkirkegården vil der i det nordligste hjørne hvor det er stort set umuligt at få 

nogle planter til at gro, forsøgsvis blive plantet snebær og fjeldribs, der vil blive holdt i en højde  

på 50 cm.    

 

Ovennævnte er ikke noget vi kan gøre dag 1, men vi har valgt at lave følgende prioritering også  
set i forhold til økonomien. 

Kr. 350.000,- afsættes til udskiftning af buksbom/thujahække i område nord og mellem som skal 

udføres i efteråret 2021. 
Kr. 25.000,- afsættes til fjernelse af 4 thujabuske og plantning af 4 – 5 karaktertræer som skal 

udføres i efteråret 2021. 

Kr. 75.000,- afsættes til fjernelse af småsten og såning af græs omkring kirken og flagstangen som 

skal udføres i foråret 2022. 
Kr. 5.000,- afsættes til plantning af snebær og fjeldribs i Naturkirkegården samt stauder på ledige 

gravsteder. 

 
Når der ved udløb af legatgravsteder er et beløb tilbage, vil det som det også gør nu blive overført 

til Fond II, og disse beløb vil blive brugt til at fortsætte planen, således at alle hække i område 

mellem og nord på sigt bliver udskiftet. 
 

Såfremt bestyrelsen kan godkende ovennævnte vil der blive indhentet tilbud fra 3 anlægsgartnere 

umiddelbart efter årsmødet. 
 

06.07.2021 

Kirkegårdsudvalget    

 
       
 


