
 
Sogn: Jungshoved Kirke og Kirkegård 

Inden 14 dage skal 
der sendes en 
udskrift af 
protokollen til 
provstiudvalget 

Blad nr.: 
 

1 

 

Synsforretning 
 

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og 
kirkegårde er der den 6. maj 2021 foretaget syn over Jungshoved kirke og 
kirkegård. 

 
Synet blev foretaget af:  Formand Kirsten Thomsen, Kasserer og kontaktperson 
Grit Brygger, Næstformand Lene Gurskov, Menighedsrådsmedlem Janne Eskildsen 
Bygningskyndig Ole Torstensson, Graver Poul Hansen, SognepræstTorben 
Møllenbach, Forretningsfører Anne-Lise Nielsen, Sekretær og kirkeværge Bent 
Pedersen,  

 
 

 
 
 

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens 
protokol og kort blev fremlagt og efterset. 

 
B. Ved synet forefandtes: 1) 
I. Ældre mangler 2) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)       
År Nr.  Grunden til at 

manglen ikke er 
afhjulpet 

Ny 
frist 

2019 1 Opfølgning på radonundersøgelsen i 
graverbolig 

  

2019 2 Maling af vægge i værelse + køkken i 
graverbolig  

  

2019 3 Hoveddøren udskiftes   
2013 4 Graverbolig: Nyt udhus   
     
     
     
     
     
     
     
     

 
II. Nye mangler 3) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)       

 
1 Tilsyn skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med 
opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, 
belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, 
affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, 
konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørfthus, 
begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e)behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade 
samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for 
mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn. 
2 Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist 
for afhjælpningen. 
 



Nr.  Anslået 
til kr. 

At 
afhjælpe 

inden 
1 Rep. Af ringmur   
2 Lysdæmper på lysekroner   
3 Udskiftning af Knæfaldbetræk   
4 Udskiftning af alterbord   
5 Afskærmning i sakristi og evt. behagelige møbler   
6 Udfugning af teglgulv i kirken   
7 Udskiftning af gulvtæppe ved alter   
8   Renovering af orgel   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: 1) Forefandtes i god stand 
 
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: 1) Forefandtes i  velvedligeholdt stand 

 

 
1 Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige 
vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn. 
2 Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori 
kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. 
gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.). 
 
 

 
C. Bemærkninger til protokollen: 2)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Synsforretningen sluttet den: 06.05.2021 
sign. Kirsten Thomsen_____________________________________ 
   Formand 
    
 

 
1 Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, 
betragtes parterne som enige i synsforretningen. 
 
 
Anm.: a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets 

formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes 
befuldmægtigede, indføres i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i 
menighedsrådets forhandlingsprotokol, og underskrives ved selvejende kirker af menighedsrådets 
formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes 
befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter. 

b) Udskriften af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af 
kirkens ejer, snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget. 

c) Om afhjælpning af mangler, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end 
næste års syn, skal indberetning indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og 
senest ved fristens udløb. 

  


