Vedtægt for Odder Kapel

1. Bestyrelse og administration
1.1 Odder Kapel er beliggende på Odder Ny Kirkegård, Torvald Køhlsvej 68, 8300 Odder.
1.2 Odder Kapel ejes af Odder Sogn.
1.3 Kapellet administreres af Odder Sogns Menighedsråd.
1.4 Henvendelse vedr. brug af kapellets ceremonirum og kølerum sker til:
Odder Sogns Kirkekontor, Kirkesti 3, 8300 Odder. Tlf. 87802530 Mail: odder.sogn@km.dk.

2. Bisættelse og begravelse
2.1 Odder Kapel kan benyttes af såvel medlemmer som ikke medlemmer af folkekirken.
I ceremonirummet er der 36 siddepladser.
2.2 Enhver bisættelse eller begravelse, der skal finde sted fra Odder Kapel, skal anmeldes til
Odder Kirkekontor senest kl. 13.00 to hverdage før handlingen skal finde sted. De til disse
handlinger nødvendige papirer skal være kontoret i hænde senest dagen før inden
kontorets lukketid.
2.3 Odder Kapel er til rådighed ved bisættelser og begravelser mod betaling af den af Odder
Provsti fastsatte betaling. Der henvises til takstbladet/www.odderprovsti.dk
2.4 Tidspunkter for bisættelser og begravelser fra Odder Kapel fastsættes af Odder Kirkekontor/en af Odder Sogns præster.
2.5 Bisættelser og begravelser kan ikke finde sted på søn- og helligdage. Juleaftensdag,
Nytårsaftensdag og grundlovsdag er sidste bisættelse og begravelse kl. 11.00.

3. Brug af kølerum
3.1 Kølefaciliteter kan benyttes i forbindelse med bisættelser og begravelser i Odder Provsti.
3.2 Kølerummet kan benyttes efter aftale med Odder Kirkekontor mod betaling af den af
Odder Provsti fastsatte betaling. Der henvises til takstbladet/www.odderprovsti.dk
3.3 Der kan modtages kister i kølerummet mandag til fredag efter nærmere aftale med Odder
Kirkekontor.
3.4 Kister med ydre mål på max.: bredde 80 cm, højde 65 cm og længde 220 cm kan anbringes
i kølerummet.

4. Højtideligheden
4.1 Afholdelse af højtidelighed i kapellet må ikke stride mod den sømmelighed og orden, som
bør iagttages i folkekirkens bygninger.

Vedtaget af Odder Sogns Menighedsråd den 27.3.2019

Odder Kapel
Takster gældende fra 15. juni 2019:

Benyttelse af kapel inklusiv kirketjener
Benyttelse af kølerum pr. handling
Korsanger og organist
Benyttelse af kirketjener i øvrigt, timeløn

Taksterne reguleres hvert år d. 1. januar
Alle priser er inklusive moms

Ikke medlem
af folkekirken

Medlem af
folkekirken

kr. 3.685,00
kr. 200,00
kr. 1.266,00
kr. 365,00

kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00

