Vedtægt for samarbejde om stabilisering og bortskaffelse af usikre
gravminder på de folkekirkelige kirkegårde i Odder Provsti
§1 Aftalens parter og grundlag
Denne aftale indgås mellem Gosmer-Halling menighedsråd, Gylling-Alrø Menighedsråd, HundslundTorrild Menighedsråd, Odder Menighedsråd, Randlev-Bjerager Menighedsråd, Saksild-Nølev
Menighedsråd, * og Ørting-Falling Menighedsråd, Odder Provsti, Aarhus Stift.
Grundlaget for aftalen er Menighedsrådslovens § 42 a.
§2 Arbejdsopgaver og aftaler, som er omfattet af samarbejdet
Ved gennemgang af de folkekirkelige kirkegårde i provstiet er det konstateret, at en række
gravminder står usikkert.
Ørting-Falling Menighedsråd sætter arbejdet med at stabilisere disse gravminder i et samlet udbud
og indgår aftaler om arbejdets udførelse på vegne af de deltagende menighedsråd.
§3 Finansiering af samarbejdet
Arbejdet finansieres fra tre kilder:
1. Anlægsbevilling i 2018
a. Anlægsbevilling finansierer stabilisering af registrerede, bevaringsværdige
gravminder.
2. Gravstedsindehavere
a. Stabilisering af gravminder på gravsteder i brug betales af gravstedsindehaveren
efter forudgående aftale.
3. Kirkekasser
a. Bortskaffelse / stabilisering af gravminder, som henstår på kirkegårde uden
registrering som bevaringsværdig, betales af den lokale kirkekasse.
§4 Tilsyn
Provstiudvalget fører tilsyn med samarbejdet.
§5 Uenighed om denne vedtægt
Ved uenighed om fortolkning af denne vedtægt holder Ørting-Falling menighedsråd møde med
formænd og kirkeværger fra samtlige deltagende menighedsråd med henblik på at nå til enighed.
§6 Varighed og ophævelse af samarbejdet
Samarbejdet påbegyndes ved menighedsrådenes tilslutning på budgetsamråd den 15. marts 2018.
Samarbejdet ophører, når arbejdet med at stabilisere gravminderne i udbuddet er udført.
Et menighedsråd kan ikke udtræde af samarbejdet, når der er indgået kontrakt med en entreprenør
om at stabilisere gravminder på det pågældende menighedsråds kirkegårde.
§7 Offentliggørelse
Denne vedtægt offentliggøres på Aarhus Stifts hjemmeside www.aarhusstift.dk.
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Odder, den 15. marts 2018
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