Gravstedernes vedligeholdelse
§ 17.
1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage
omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den
pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende
vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.
2. Det påhviler den af kirkegårdsbestyrelsen bemyndigede person
at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes
sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.
3. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin
pligt med hensyn til vedligeholdelsen, kan kirkegården overtage
vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt
fastsatte takst.
4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den
fastsatte betaling herfor ikke erlægges, pålægger kirkegården
skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser
vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for
gravstedets vedligeholdelse, meddeler kirkegårdsbestyrelsen
indehaveren af brugsretten, at gravstedet sløjfes som anlagt
gravsted og tilplantes eller tilsås. Gravminder opbevares indtil
brugsperiodens udløb efter kirkegårdsbestyrelsens nærmere
anvisninger. Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til
begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet.
6. Retten til gravstedet kan ved misligholdelse bortfalde, når
fredningstiden for den sidst begravede er udløbet, uanset om
gravstedet er erhvervet for et længere tidsrum.
§ 18.
1. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder,
beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af
naturbegivenheder, hærværk eller lignende.

2. Indehavere af brugsret til gravsteder er pligtige til at afhjælpe
indtrufne beskadigelser.
§ 19.
1. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i
takstregulativet.
2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til
kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af
et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts takstregulativ for
vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for
gravstedet.
3. Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som
skal godkendes af stiftsøvrigheden.
4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmerne, kirkeværgen,
kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte
personer at medvirke ved gravstedernes vedligeholdelse mod at
oppebære honorar eller forvalte renter og / eller hovedstol af en i
dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.

