Almisbakken 3, Mellerup, 8930 Randers Nø

Kirkegårdsvedtægter for Mellerup Valgmenighed
Ejerforhold og drift
Kirkegården ejes af Mellerup Valgmenighed og forestås af Valgmenighedens bestyrelse. Graver er ansat til
vedligeholdelse af kirkegården og ligeså kirkens udenomsarealer i begrænset omfang.

Kirkegårdsprotokol
Kirkeværgen og formanden opbevarer hver især kirkegårdskort og fører protokol. I protokollen indføres
urne- eller kistebegravelse, den begravede persons navn, alder, sidste bopæl, når og hvor på kirkegården
vedkommende er begravet, samt navn og adresse på lejeren af gravstedet.

Henvendelse, gravsteder
Henvendelse om erhvervelse af gravsted sker til graver eller kirkeværge.

Reservation af gravsted
Der kan for medlemmer erhverves ret til et bestemt gravsted, inden jordfæstelsen finder sted. Ved
erhvervelse af gravstedet udsteder kirkeværgen et gravstedsbrev.
Graveren udlægger gravstedet i småsten. Graveren sørger for renholdelse af gravstedet.
Gravstedet skal erhverves for 10 år, og der betales 200 kr pr. gravplads pr. år. Ved tidens udløb fremsender
kirkeværgen skriftlig besked, alle gravsteder kan normalt fornyes.
Pris for renholdelse er 50% af dagsprisen, som afregnes med kirkeværgen hvert 5. år.
Ved udmeldelse af valgmenigheden bortfalder reservationen.

Begravelse/Bisættelse
For medlemmer af Mellerup Valgmenighed er begravelses/bisættelseshandlingen i kirken gratis.

Medlemmer/ikke medlemmer
Er man ikke medlem, betales der for begravelses/bisættelses- handlingen.

Begravelsesformer

På kirkegården findes 4 typer gravsteder:
•

Traditionelle gravsteder/familiegrave til kiste og urne

•

Urnegrave uden mindeplade (anonyme)

•

Urnegravsteder

•

Gravstedsplæne med plader

Gravfred
Fredningstiden for en kistegrav er 20 år, fredningstiden for en urnegrav er 10 år.

Fornyelse af gravsted
Ved fredningstidens udløb sender kirkeværgen skriftlig besked. Alle gravsteder kan normalt fornyes for en
10-årig periode.

Anlæg af gravsted
Lejeren af gravstedet giver graveren besked i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, hvis vedkommende
selv ønsker at fjerne begravelseskranse og blomster fra graven. Ellers fjernes de, efterhånden som de visner.
Lejeren af gravstedet er selv ansvarlig og betaler for anlæg af gravsted.

Vedligehold af gravsted
Det påhviler lejeren af gravstedet at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse. Lejeren af gravstedet kan
enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage den helt eller delvist til graveren, som påtager sig
opgaven til en fastsat dagspris, som afregnes med kirkeværgen.

Hække
Hække omkring gravsteder må bestå af buksbom, thuja eller taks. Højden på disse hække må max være 40
cm.

Beplantning

Beplantning, som bliver til ulempe for tilstødende gravsteder, kan af bestyrelsen forlanges beskåret eller
fjernet.
Forsømmelse af gravsted
I tilfælde af, at gravstedets vedligeholdelse forsømmes, kan bestyrelsen henstille til lejeren af gravstedet, at
dette bringes i behørig stand inden en passende tidsfrist. Hvis denne henstilling ikke efterkommes, har
bestyrelsen ret til at lade gravstedet gruslægge, og Valgmenigheden overtager vedligeholdelsen for resten af
fredningsperioden.

Nedlæggelse af gravsted
Når lejeren af gravstedet ønsker et gravsted nedlagt, spørges der om gravstenen ønskes hjemtaget, eller om
stenen evt. må sættes i lapidariet. Hvis gravstenen ikke ønskes hjemtaget, er stenen kirkens ejendom, og
graver/bestyrelse beslutter, om stenen skal opsættes eller knuses.

Mellerup Valgmenigheds bestyrelse, den________________

______________________________________
Bestyrelsens formand

Godkendt af _____________________provstiudvalg, den________________

