VEDTÆGT
for

Kirkegård: Horne

Adresse: Søren Lundsvej 40, Horne, 5600 Faaborg
Provsti: Faaborg
Kommune: Faaborg-Midtfyn

Stift: Fyens

Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1. Kirkegården bestyres af: Horne Sogns Menighedsråd.
§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af
gravsted, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende
kirkegårdens drift m.v. rettes til Horne Kirkegård

Gravsteder
§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt, se
dog undtagelse i afsnit X, §
.
§ 4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal minimum være: 1,25x2,50 meter. For
børnegrave sættes gravstedets størrelse til minimum 1,25x2,50 meter.
§ 5. Størrelsen på et urnegravsted er minimum 1,0x1,0 meter.
§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare
ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken
ansatte eller besøgende.

Gravstedernes indhegning
§ 7. Gravsteder må ikke hegnes uden menighedsrådets godkendelse.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne
hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende
skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.

Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger
§ 8. Kirkegården er inddelt i 5 afdelinger: Se kort over kirkegården.
1) Område ”10” reserveret til kistebegravelser
2) Område ”20” reserveret til kistebegravelser anonym og kistebegravelser med plade i plænen.
3) Område “30” reserveret til urnegravsteder, urnegravsteder med plade og urnegravsteder anonym.
4) Område “32” reserveret til urnegravsteder anonym.
5) Øvrige områder ønskes nedlagt som ny begravelsesplads.
…………..

Fredningstider
§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 12,5 år.
Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx
egetræ eller zink, er 50 år.
§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

Erhvervelse af gravsted
§ 10. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der udstedes
nyt gravstedsbrev, som erstatter tidligere udstedt gravstedsbrev.

§ 11. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensognsboende, og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensognsboende.
Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige
betjening af sognets beboere.
§ 12.
Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med flere gravpladser.
Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 50 år. Ved
aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for hele brugsperioden.
Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse, mod betaling
af det til enhver tid fastsatte gebyr, jf. kirkegårdstaksterne.
§ 13. Ved ny begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om
nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller
urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
§ 14. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

Fornyelse af gravsted
§ 15. Senest tre mdr. før brugsretten til et gravsted udløber, kontakter kirkegården gravstedsejer, enten ved
brev eller mail, med påmindelse om brugsrettens udløb, samt skema til udfyldelse vedr. ønske om forlængelse
af brugsretten, alternativt nedlæggelse af gravstedet.
Svaret fra gravstedsejer skal være kirkegården i hænde senest 30. november.
Ved manglende svar fra gravstedsejer, forsøger kirkegården at kontakte gravstedsejer via mail, tlf. eller brev,
og der sættes skilt på gravstedet med teksten ” kontakt venligst graveren ”
Ved manglende kontakt med gravstedsejer, nedlægges gravstedet, dog tidligst fire mdr. efter brugsperiodens
udløb.

Gravstedernes vedligeholdelse.
§ 17. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og
adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer.
§ 18. For afdelingerne 20 – delvist 30 og 32 gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et
gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af
gravstedet mod betaling.

§ 19. Vedligeholdelsen af gravstederne på afdelingerne 10 – delvist 30 påhviler
gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen
af gravstedet mod betaling.

§ 20. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.
Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse
til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 1 mdr.
Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb,
sættes et skilt på gravstedet, med teksten ” kontakt venligst graveren ”. Kirkegården vil forsøge at få
kontakt med gravstedsejer via brev, tlf. eller mail.
Stk. 4. Kan der ikke skabes kontakt til gravstedsejer, vil kirkegården rydde gravstedet, dog tidligst 4 mdr. efter
fristens udløb.
§ 21. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne,
forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

Takster
§ 22. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af
gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på, www.sogn.dk og
på www.hornerundkirke.dk

Ordensbestemmelser
§ 23.
1) Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor opføre sig
sømmeligt, når man færdes på kirkegården.
……………

Menighedsråd, den (dato)

Godkendt af

Provstiudvalg (dato)

