Vedligeholdelse af gravsteder ved Ågård Frimenighedskirke
Kirkegården ved Ågård Frimenighedskirke blev anlagt i 1893 fem år efter kirken blev indviet. Gennem årene
er der med hensyn og respekt for skønhedsværdier og kirkegårdens særlige karakter blevet anlagt
gravsteder harmoniseret i en større æstetisk sammenhæng.
Kirkegårdsudvalget og graveren ved Ågård Frimenighedskirke påtager sig ansvaret for, at kirkegården med
dets gravsteder og naturfremstående park altid synes vedligeholdt.
Indehaveren af gravstedsretten kan i samråd med graveren selv anlægge gravstedet med videre ønske om
egen pligt af vedligeholdelse.
Der kan vælges mellem 3 former for vedligehold 1. Indehaveren af gravstedsretten har egen forpligtelse for pasning og vedligeholdelse af gravstedet
under de fremgående retningslinjer
2. Indehaveren af gravstedretten kan indgå en et årig vedligeholdelsesaftale med kirken se takstblad
3. Indehaveren af gravstedsretten kan indgå en flerårig vedligeholdelsesaftale med kirken gennem et
legat tilsvarende gravstedets fredningsperiode se takstblad samt regulativ for kirkegården
Ved ønske om grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster sker dette mod en merbetaling uanset valg af form for vedligeholdelse.
Gartneriske ydelser ved ren- og vedligeholdelse af et gravsted påtaget af graveren omfatter,
- fjernelse af visne buketter ca. 1 gang om ugen hele året
- alm. renholdelse ca. hver 2. uge i vækstperioden
- jævnlig beskæring af beplantning for at fremme den enkelte plantens harmoniske form
- fjernelse af forvoksede planter
fornyelse af udgåede planter, dog ikke 1 årige planter kun gældende for legat aftaler
- gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen
- pålægning af sten/ral
- opretning af belægning og gravsten
- rensning af gravsten for alger en gang årligt
Gartneriske ydelser ved grandækning af et gravsted påtaget af graveren omfatter,
- visne blade fjernes inden granlægning
- gravstedet fladdækkes eller dekoreres med pyntegrøn i området foran gravstenen
- pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives
Gartneriske ydelser ved plantning af forårs- og sommerblomster påtaget af graveren omfatter,
- jorden i plantegruppen løsnes og evt suppleres med nyt muldjord
- blomster plantes, gødes og vandes i etableringsfasen
- forårsblomster fjernes inden juni og sommerblomster inden granlægning medio oktober
- antallet af blomster reguleres efter gravstedets størrelse og priser for de enkelte planter

Påtages egen pligt for vedligeholdelse af et gravsted forventes det at dette sker ud fra Ågård Frimenighedskirkes regulativer. Hvis vedligeholdelsen forsømmes kan kirkegårdsudvalget efter forudgående henvendelse
til indehaveren af gravstedet overtage vedligeholdelsen og pålægge videre betaling. Sker denne betaling ikke
kan kirkegårdsudvalget vedtage at sløjfe gravstedet og tilså eller henlægge gravstedet i grus i den resterende
fredningsperiode.
Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, gravstedspynt og lys m.v. som ved deres størrelse eller form vil fremgå skæmmende for kirken eller kirkegården.

