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                                                                                                                                                                          Vejle 23 januar 2015 

 
REFERAT 

 
 

Mødedato:                    Torsdag den 22 januar 2015 

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                 

Mødeadresse: Havelodden 4, mødelokale 1  

Fraværende på afbud Knud Johannes Dideriksen, Michael Ecke. 

 
 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 26 november 2014: 
Godkendt. Momspolitikken søges afklaret snarest muligt 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
 
 

3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.): 
- Velkommen til Michael Ecke, Sct. Nicolai Sogn. 
- Der er modtaget fornyet tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen til etablering af Skovkirkegård. 
- Invitation fra provstiudvalget, den 3 marts 2015 til drøftelse af samarbejdsmodeller. Invitationen har relevans 

i forhold til kirkegårds- og administrations samarbejdet: 
Provstiudvalget vil lodde stemningen for samarbejdsmodeller. Tilstede vil også være repræsentanter fra 
Kolding provsti. VKK kan evt. orienterer om by kirke samarbejdet og byde på driften af et sogn på 1000 – 3000 
indbyggere. Udgangspunktet for beregningen kan være de vejledende honorar satser.  
Samarbejde om fælles It specialist. 
- Provstiudvalget besøger inkognito forskellige steder den 16 april 2015 i provstiet. 
- I 2015 opsættes hjertestartere på alle kirkegårdene både ud- og indenfor. Instruktion afvikles samtidig for 

alle ansatte. 
- Forskønnelse af materialegården på Nordre. Den vestlige del af raftehegnet fjernes og der plantes 

bøgetræer på en del af den eksisterende materialeplads.  
- I 2015 ophænges håndtørrer til erstatning for papir og håndklæder. 
- Den 26 januar kl. 8:00 afholdes møde i provstiet om Diakonikirke projektet. 

  
 

4. Ændringsforslag til kirkegårdsvedtægterne fra Haderslev stift: 
1. Overskrifter: at Vejle Kirker og Kirkegårde ændres til Vejle Kirkegårde. 
2. §2:at Tilknytningen til Sct. Nicolai sogn udelades 
3. §6: i tilfælde af uenighed…. biskoppen indsættes i stedet for Provstiudvalget. 

                       Godkendt.  
 

5. Udmatrikulering af Nicolai huset i Sct. Nicolai sogn BILAG 1: 
I forbindelse med en planlagt udvidelse af det eksisterende sognehus på Søndre Kirkegård, er der behov for at 
tillægge et areal på  350 kvm for at overholde byggeprocenten på matriklen. Jf. BILAG 1. ekstra arealet tillægges 
sognehusets matrikel på et areal vest for huset i uberørt jord. 
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Der foreligger ingen planer nu eller i fremtiden om anvendelse af arealet til begravelsesformål. Arealet ligger 
afsides og tæt på naboer og sognehus. Areal findes uegnet som primær begravelsesareal og kan undværes til 
andre formål, som her til Søndre Kirkegård. 
 

 
 
Det godkendes at såfremt Sct. Nicolai Sogn ikke kan opnå dispensation for byggelovgivningen til at udbygge sognehuset 
uden at der tillægges mere areal for at overholde byggeprocenten, at der nedlæggelse et kirkegårdsareal på 350 kV, som 
herefter udstykkes til Sct. Nicolai husets grund jfr. skitsen ovenfor. Omkostningerne ved udstykningen afholdes af Sct. 
Nicolai Sogn.   
 

6. Udmatrikulering af Østre mandskabsbygning: 
Det anbefales at bygningerne udmatrikuleres som vist på planen og indsendes til godkendelse og udtalelse til 
Vejle Kommune og Haderslev Stift. 

 
Godkendt. Sagen fremsendes til provsti og stift. 

 
 

7. Anlægs og drifts oversigt 2015 – 2016 
 

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


 
 

Havelodden 4 

 

7100 Vejle 

  

tlf.:    7582 1144 

 

vkg@vejle-kirkegaarde.dk 

                                     Vejle Kirker og Kirkegårde               www.vejle-kirkegaarde.dk 

 

                                                                                                                                                                                 Kirkegårdsbestyrelsen 

 
                                                                                                                                                                                                                                             

Side 3 af 4 

Opdateret den 21 januar 2015

Status over drifts - og anlægsønsker 2015 - 2016

Projekter Afsluttede I gangværende Planlagt drift Anlægsønsker 

Renovering mur Gamle 150.000     

Klimatilpasning drænrende , Nordre 120.000     

Skovtrappe 500.000     

Hegn til kolonihaverne, Nordre 120.000              

Udviklingsplan, Nordre 50.000                

Tilplantning muslimsk, Nordre 200.000             

Udskitning fliser på plæne, Nordre 20.000                

Rydning af MB , Gamle 100.000             

Overdækning  af MB + materialegård. Nordre 1.000.000         1.000.000       

Vedligeholdelse Østre kapel + låge 100.000             

Renovering Østre Kapel 4.000.000       

Renovering skovkapel, Nordre 1.600.000       

Skovkirkegård, Nordre 1.000.000       

Mur til Koldingvej, Søndre 1.500.000       

Nedbrydning Nordre kapel, kunstværk 500.000            

Ligkapel , Gamle nedrivning og  reetablering 120.000             

Nye off. toiletter  Nordre 1.200.000       

Automatisk hovedlåge, Nordre 250.000             

Automatisk hovedlåge, Østre 75.000                

Renovering af "syrenskrænt" Søndre 75.000                

Renovering anlæg om Søndre kirke 50.000                

I alt 770.000     120.000              2.040.000         10.800.000     
 

 
Oversigten over kirkegårdenes større opgaver opdateres løbende og tilpasses de økonomiske muligheder. 
Regnskabstallene for 2014 er tilgængelige i februar. 
Punktets drøftelse afventer regnskabstallene. 
 

8. Mandskabsbygningen og ligkapellet på Gamle kirkegård 
I sagen om nedrivningstilladelse til mandskabsbygningen og ligkapellet på Gamle anbefales at prioritere 
nedrivningen af mandskabsbygningen. Ligkapellets fjernelse vil medføre reetableringer der kræver en 
stillingtagen til arealet foran sognehuset og transport af kister til kirkegården fra kirken. Nedrivningssagen 
behandles derfor særskilt. 
 
Nedrivningen af mandskabsbygningen kan påføre skader på kirkegårdens støttemur som, hvis det sker, 
anbefales reetableret til eksisterende udtryk.  
 
Udgiften til det samlede arbejde forventes afholdt af driftsmidler såfremt omfanget af reetableringen af muren 
ikke overstiger kr. 50.000,- Samlede udgifter til nedbrydning af hus og etablering af grønt område, uden 
reetablering af mur ca.: kr. 100.000,- 
Godkendt. 
 

9. Deltagere til : 
Kirkegårdskonferencen og Kirkegårdskulturens årsmøde 
Poul Udsen deltager for provstiudvalget til kirkegårdskonferencen. Til årsmødet er der muligvis interesse hvis 
såfremt udgifterne afholdes af kirkegårdene. 
 

10. Kirkegårdsbestyrelsens orienteringsmøde med de ansatte i Februar 2015 
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Dato i begyndelsen af februar og gennemgang af budgettet i 2015 og perspektiverne på længere sigt. 
Formand og Kirkegårdsleder aftaler en dato i februar. 
 

 
11. Personalesager: lukket møde:    

 
12. Evt. 

Det kommende KGB møde den 25 februar 2015 i Vor Frelser Sogns nye sognehus: ”Kirkehuset” kl.16:00 
 
2015 

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

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

Formandsmøder Havelodden   24    25     

PU møder Haraldsgade 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      
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