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REFERAT 

 
 

Mødedato:                    Onsdag den 24 september 2014 

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17:10 

Mødeadresse: Havelodden 4, mødelokale 1  

Fraværende på afbud Knud Johannes Dideriksen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27 august 2014 
Godkendt. 

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

- Kølebokse i Skovkapellet: Etableringsomkostninger kr.300.000,- anlægsfase oktober 2014 
                             http://www.koelegruppen.dk/ 

- Takkekort 
Kirkegårdslederen takkede kirkegårdsbestyrelsen for gave og reception i anledning af 25 års jubilæum. 

- Diakonikirken i Østre kapel: status: 
     Nomineret til KD´s initiativpris. Afgørelse i uge 36. 
- Muslimsk grav plads og andre anlægsopgaver status. 
      Skovtrappen, stier i kendt fællesplæne og asfaltering af veje er afsluttet. 
- Ansøgning om godkendelse til nedrivning af mandskabsbygning og ligkapel på Gamle 
      Som erstatning etableres et grønt område 
- Ansøgning om tilladelse til udmatrikulering af mandskabsbygning på Østre til evt. fra salg 
      Det har ikke været muligt at finde anden anvendelse for bygningen. 
- Orientering og drøftelse af meddelelse fra Kirkeministeriet om regnskabsaflæggelse. Konsekvenser af 

skrivelsen samt orientering om møde i Fredericia Provsti. 
      Kirkeministeriet meddeler at der skal ske en oprydning af kirkekasser som ikke er lovlige. Fredericia,        
      Kolding og Vejle Provstier indleder et samarbejde om et fælles svar til Kirkeministeriet. 

 
3. Budget 2015 

Der henstilles til de enkelte sogne at de laver en aftale med bogholderikontoret om budgetprocedure frem til 
afleveringen senest den 14 oktober 2014.  

 
4. Økonomi  

Regnskabsrapport for perioden den 01.01.2014 – 22.09.2014 eftersendes 
Taget til efterretning inkl. prioritering af større driftsopgaver til udførelse resten af året. 

 
5. Behandling af forslag vedrørende disponering af Nordre Kapel BILAG 1 

På baggrund af et indkommet forslag fra Jørgen Albinus, behandles sagen om Nordre Kapel igen. 
Kirkegårdsbestyrelsen har fået nedrivningstilladelse af Haderslev Stift og mangler udtalelse fra Vejle Kommune, 
som afventer at Kirkegårdsbestyrelsen inviterer interesserede borger til et orienteringsmøde om kapellet. 
Inspireret af forslaget kan der skabes ventilation i kapellet og lokalet anvendes til udstilling, og der kan 
opsætte en kaffemaskine, stole og borde samt etableres automatisk dørlukning og grundvandspumpe. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
http://www.koelegruppen.dk/
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                       Eller bygningen kan fjernes ned til fundamentet og der kan etableres en klokkestabel med kapellets  
                       klokke. Eller der kan opsættes et kunstværk. 
                       Ingen af forslagene blev vedtaget. Tilbud på nedrivning af kapel og krematoriebygning indhentes. 
 

6. Drøftelse om nedrivning af krematorietilbygningen 
Deltagerne på kirkegårdssynet foreslog at muligheden for at rive den del af Skovkapellet ned der tidligere 
indeholdt ovnen med tilhørende teknik, nedrives og at den oprindelige bygning anvendes til Kølerum og kapel. 
Udgift til nedrivning undersøges. 

 
7. Godkendelse af samarbejde med Phillips stenhuggeri. 

Om genbrugssten uden brug af børnearbejde: http://www.genbrugsgravsten.dk/fordele 
Udtjente gravminder genbruges i stedet for at destrueres. Des slibes og poleres og genbruges på ny og en del 
af overskuddet går til kirkegården. 
 

8. Synsrapport og kirkegårdene og bygningerne 2014 
Godkendt sendes videre til PU. 
 

9. Ekskursion til Juelsminde for at se på skovkirkegård. 
Kirkegårdslederen arrangerer en besigtigelse. 

 
I forbindelse med planerne om etablering af en skovkirkegård på Vejle, Nordre kirkegård angives herunder et par 
eksempler på skovkirkegårde andre steder:  
 
Juelsminde kirkegård:  
http://www.juelsminde-sogn.dk/kirkegaardene/saerlige-forhold-gaeldende-for-skovkirkegaarden-i-juelsminde/ 
 
Silkeborg Skovkirkegård:  
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/05/23/064735.htm 
 
Odense Skovkirkegård: 
http://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser%202012/skovbegravelsesplads 
 
http://www.significantcemeteries.org/2010/01/forest-cemetery.html 

 
10. Revisionsprotokol 

Revisionsprotokollen sendes videre til Vejle provstiudvalg med forklaringer til revisionens bemærkninger 
 

11. Personalesager: lukket møde:       
Ingen sager 

 
12. Evt. 

Intet 
2014 

Møde Sted sept. okt Nov. dec 

KGB Havelodden  24 29 26 17 

Formandsmøder Havelodden          

PU møder Haraldsgade 25 20 18 17 

Budgetsamråd Menighedshus         

Kirkegårdssyn Havelodden  3       

Kirkegårdskonference            Nyborg         

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
http://www.genbrugsgravsten.dk/fordele
http://www.juelsminde-sogn.dk/kirkegaardene/saerlige-forhold-gaeldende-for-skovkirkegaarden-i-juelsminde/
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/05/23/064735.htm
http://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser%202012/skovbegravelsesplads
http://www.significantcemeteries.org/2010/01/forest-cemetery.html
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FDK, DKL årsmøde Svendborg 8-10       

Kulturens årsmøde Lolland Falster Stift         

 
2015 

Møde Sted jan feb. Mar apr. maj Jun aug. sept. okt. Nov. dec. 

KGB Havelodden  28 25 24 22 27 16 25 30 28 25 9 

Formandsmøder Havelodden    24    25     

PU møder Haraldsgade  19 17 25 23 18 17 26 17 20 16 17 

Budgetsamråd Menighedshus   25    26     

Kirkegårdssyn + provst Havelodden      4       

Kirkegårdskonference            Nyborg   18         

FDK, DKL årsmøde Frederikshavn        7-9    

Kulturens årsmøde Bornholm      8-9      

 
 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/

