Tillæg til VEDTÆGT
for

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti
Aalborg Kommune, Aalborg Stift
Tillæg til § 11
Forlængelse af brugsretten kan højst ske med 10 år ad gangen.
Henvendelse vedr. fornyelse af gravstedsretten sker uden afleveringsattest.
Tillæg til § 14
Hækkene er kirkegårdens ejendom. De plantes, klippes og vedligeholdes ved Kirkegårdens foranstaltning.
Udgiften til vedligeholdelse af hække omkring et gravsted påhviler gravstedsindehaver, og er obligatorisk
ved erhvervelse eller fornyelse af et gravsted. Den obligatoriske udgift er bestemt ud fra en
omkostningsberegning, der er foretaget for kirkegården.
Da ydelsen er obligatorisk, er der ikke mulighed for, at gravstedsindehaver selv kan forestå vedligeholdelsen
af hækkene omkring et gravsted.
Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med stedsegrønne
hække.
Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes
sømmeligt ved lige på foranstaltning af indehaveren af brugsretten.
Støbning af fundamenter må kun ske med Menighedsrådets godkendelse. Godkendelse vil være på betingelse
af forudbetaling for fundamentets fjernelse ved gravstedets udløb.
Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan
efter Menighedsrådets beslutning og efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.
Ved et af Provstiudvalgets stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt, kan der fastsættes særlige regler for
indhegning af gravsteder på enkelte afsnit af kirkegården.
Tillæg til § 15
Belægning af gravsteder med grus/sten må kun udføres med perler eller granitskærver i størrelse 3/8.
Vedr. urnegravsteder er følgende gældende:
Urne-afdeling A og B – plæneafdeling: Gravmindet skal være af granit – ”blå rønne” – med en størrelse på
0,4 m x 0,55 m med indhugget tekst – sandblæst eller dybdeblæst. Stenen anbringes i niveau med plæne.
Udsmykning, beplantning eller granpyntning er ikke tilladt. Der må anbringes blomster i granitvase, som kan
placeres bag stenen.
Gravstedet skal vedligeholdes af Kirkegården, hvorfor der skal laves en legataftale herom.
Fredningsperioden er min. 10 år.
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Urne-afdeling C – Urnegrave 1 m x 1 m omkranset af lave takshække som bag- og side-hække: Der må
beplantes frit med tilladt højde på max. 0,6 m. Evt. anvendelse af grus følger reglerne for alm. gravsteder.
Gravstedet skal vedligeholdes af Kirkegården, hvorfor der skal laves en legataftale herom.
Fredningsperioden er min. 10 år.
I forbindelse med anlæg af nye urnegrave på kirkegården, gælder bestemmelserne i § 24.
Ved oprettelse af urnegravsted eller nedsættelse i fællesgravsted betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i
fredningsperioden.
Tillæg til § 16
Gravmindernes form bør være enkel. Særlig dispensation kan dog gives, hvor kunstnerisk medvirken er
anvendt efter forudgående godkendelse.
Hvis et gravminde er udpeget som bevaringsværdigt, skal Menighedsrådet indgå aftale med gravstedsejeren
om, at gravmindet kan forblive i Menighedsrådets varetægt.
Gravminder skal anbringes i en afstand på minimum 0,2 meter fra gravstedets indhegning. Gravminder må
have en højde på max. 0,8 meter regnet fra jordniveau.
Gravminder (gravsten og lignende), som af gravstedsejeren ønskes bevaret, henstilles i ”Mindelunden” i 10 år
mod betaling for medgået tid hertil.
Ved fredningstidens udløb kan der laves aftale med Kirkegården om rydning af gravstedet mod betaling for
medgået tid. Hvis der i fredningstiden har været indgået legataftale om vedligeholdelse, sørger Kirkegården
for rydningen uden beregning.
Tillæg til § 26
På Vester Hassing Kirkegård må der kun nedsættes urner af miljøvenlige materialer.

Tillæg til § 28
Der må ikke anvendes plastik, fibertex eller lignende materialer som underlag for grus- og skærvebelægning.
Tillæg til § 29
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage (mandag-fredag) i tiden
mellem kl. 10 og kl. 15.

Nærværende tillæg erstatter det tilsvarende tillæg til kirkegårdsvedtægten fra december 2013.

Vester Hassing Menighedsråd, den 19. maj 2015

____________________________________
Tommy Hvedhaven, Menighedsrådets formand

Godkendt af Aalborg Nordre Provsti’s Provstiudvalg, den _________________________________
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