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Vejle den 12 november 2013 
 

REFERAT 

 

Mødedato:                    Onsdag den 30 oktober 2013 

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17:20 

Mødeadresse: Havelodden 4 

Afbud fra: Knud Dideriksen og Anne Lundeman 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1 oktober 2013 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.): 

 

- Revisionsprotokol 2012 
Det forventes ikke at regnskabet 2013 vil afstedkomme yderligere revisionsbemærkninger.  

 
4. Kvartalsrapport 3 – regnskab 2013 BILAG 1 

Regnskabet udvikler sig planmæssigt og kassebeholdningen forventes reduceret ved årets udgang. 

Regnskabsmodul fra Brandsoft er taget i brug til brug for kvartalsopgørelser og til årsregnskabet. 
Modulet lever op til aftalen. 

Regnskabet forventes ved årets udgang at balancere. Der er en nedgang i indtægterne 
p.gr.a færre fornyelser og mindre kapitalafkastet. 
 

5. Budget 2014: BILAG 2 

Budget 2014 udviser balance mellem indtægter og udgifter. Indtægterne er reduceret på 

ydelsesområderne, baseret på tendenserne fra 2013. indtægterne på begravelser og urnenedsættelser 
forventes uændret. Tendensen på kapitalafkastet er negativt og vil være det i en årrække på grund af 

overgangen til årlige udbetalinger af de flerårige aftaler. 
Som følge af de uændrede indtægter reduceres gartnerstyrken med 2 gartnere. En del af de sparede 

midler går til stigende lønninger og resten vil blive anvendt til ekstern hjælp som supplement til den 

faste bemanding. Vedligeholdelsen af samtlige hække og græsplæner på de 4 kirkegårde vil i 2014 
blive varetaget af eksterne entreprenører. 

Godkendt og taget til efterretning. Uændret plejeniveau og besparelser på den ordinære 
drift. 

 

 
6. Offentlige toiletter på Kirkegårdene 

Der er planen at placere toiletter ved indgangen til Nordre Kirkegård fra Horsensvej, som det eneste 
sted på Nordre Kirkegård. Toiletterne placeres i forbindelse med en ny P-plads udenfor en ny 

automatisk kirkegårdslåge. På arealerne omkring administrations- og mandskabsbygningerne 
indarbejdes materialeplads og maskinhus.  

Der arbejdes videre med projektet og mulighederne for de fremtidige lukketider for lågen 
undersøges i forhold til kirkegårdens interessenter. Bommen ved Nørremarkskirken holdes 
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lukket og låst, kun få af kirkegårdenes ansatte har en nøgle. Kirkegården vil efter 
opsætning af lågen være lovmæssigt indhegnet. 
 

7. Anvendelses muligheder for Kapellerne 

En Frimenighed i Vejle har henvendt sig og andre er kontaktet. Diakoni- og ungdomspræsten har vist 

interesse. Målet er fortsat at bruge kapellerne og finde en nul løsning på driftsomkostningerne. Vejle 
Kommune undersøger sagen vedrørende Nordre Kapel, også her forventes en udvikling i nærmeste 

fremtid. 
Skovkapellet har været godt brugt indtil videre men driftsomkostningerne skal nedbringes væsentligt 

for at give balance mellem indtægter og udgifter. Timeforbruget reduceres og det overvejes at ansætte 

kirketjenere og i løbet af året afholde kirkelige handlinger. 
Nordre Kapel: Poul Udsen og Jens Thorsen mødes med embedsmænd fra Vejle Kommune 
til et afklarende møde.  
 
Kirkegårdsbestyrelsen støtter det videre arbejde med anvendelse af Østre Kapel til 
diakoniformål. Østre Kapel kan anvendes til andagter, gudstjenester, koncerter og 
udstillinger for udsatte og skæve eksistenser til fordel for diakoniarbejdet.  

 
8. Vedtægter for Kirkegårdsbestyrelsen BILAG 3 

Vedtægter godkendes med en bestemmelse om at Kirkegårdenes regnskab afleveres med Sct. Nicolai 
sogns regnskab. 

Godkendt. Vejle Kirkegårde rettes til Vejle Kirker og Kirkegårde 
Indholdet i den tidligere vedtægtsudgave sammenholdes med den nuværende udgave. 
 
 

9. Eventuelt 

Præstegård til salg: Hans Egedes vej 48 og  
Sognehus til salg: Worsaaesgade 2 
 
 

 
Reserverede mødedatoer til møder i Kirkegårdsbestyrelsen i 2013: 

Måned November December 

KGB møde 27 11 

julefrokost. 

 
Mødeplan for 2014: 

 
Sidste onsdag i måneden: jan, febr, mar, apr, maj, aug, sept, okt, nov 

I Juli måned holdes ingen møder. 

Midt i måneden: Juni og Dec. 
 

 
Kirkegårdsbestyrelsens aktivitetskalender 

            Som udgangspunkt er de nævnte tidspunkter og adresser gældende - men i indkaldelsen kan der forekomme ændringer 
 
 

 opdat. 12 nov 2013 
 

2013 2014 
          Møde adresse dec jan feb mar apr maj jun aug sept okt nov dec 

KGB Havelodden  11 29 26 26 30 28 18 27 24 29 26 17 

Formandsmøder Havelodden        26       27         

PU møder Haraldsgade 18 20 18 26 28 20 11 27 25 20 18 17 
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Budgetsamråd Menighedshus       26       27         

Kirkegårdssyn Havelodden                  3       

Kirkegårdskonference Nyborg       19                 

FDK, DKL årsmøde Svendborg                 8-10       

Kulturens årsmøde 
Lolland Falster 
Stift             

16-
17           

 
 
 

Rækkefølgen og tidspunkt kl.: 16:00 – 17:00 fastholdes.  
 

Personalesager: lukket møde:       
Der er ingen personalesager. 

 
Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen  jzt@vejle-kirkegaarde.dk 
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