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REFERAT 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 24 marts 2015 

Mødetidspunkt kl.:          17:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                18:00 

Mødeadresse: Havelodden 4 – 7100 Vejle 

Fraværende på afbud Knud Dideriksen 

  

  

 
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 25 februar 2015: 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt med tilføjelse af punkterne 3a og 3b 
 

3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.): 
- Sag vedrørende oprettelser af CVR nr. til sognene og inkorporering af kirkegårdsregnskabet. 
      Fælles projekter der administreres af kirkegårdenes bogholderi. 
Der er registreret nye cvr numre til sognene og der holdes møde den 27 marts med it leverandøren. 
Regnskaberne er planlagt lagt ud i portalen snarest muligt herefter så regnskaberne kan behandles af 
menighedsrådene. 
I løbet af 2015 vil der blive arbejdet på en varig og fornuftige løsning på bysogne samarbejdet. 
 
- Bane Danmark udfører VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)undersøgelser på Østre kirkegård forud for 

elektrificering og opgradering mellem Fredericia og Århus. 
Broen over Østerbrogade skal renoveres. 
 
- Udviklingsplanen skudt i gang med rundvisning på Nordre kirkegård med Preben Skaarup 
Planen kan udarbejdes for en rimelig sum penge. 
 
- Lågen til mausoleet på Nordre kirkegård renoveres og står klar inden synet. 
Opsætning sker i løbet af april. 
 

           3a Kundeforespørgsel om tilladelse til at udlægge kranse på plænen. 

                       ……..”Jeg håber derfor meget, at I vil overveje at lempe jeres vedtægter, så det er lige meget,               

                 om det er en buket eller en dekoration, der er ved gravstederne, så længe det blot overholdes, at  

                 der kun er en enkelt hver sted.”……..  Lone Andersen. 
                      Kirkegårdsbestyrelsen revurderer vedtægterne og aftaler et møde med LA. 
 
            3b      Hjertestartere, tilbud til kirkerne og kirkegårdene fra Life2Save: 
 
                      Sct. Nicolai sogn og Nørremarkens sogn er interesserede i et fælleskindkøb af hjertestartere. Sognene giver  
                      besked til kontoret når der er truffet beslutning om model og placering. 

4. Regnskab 2014 
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                       Der er udviklet et inkorporeringsværktøj til aflevering kirkegårdenes regnskab i Sct Nicolai Sogns regnskab.  
                       Afleveringen finder sted senest den 31 marts 2015.  
                       Der er i forhold til det tidligere fremlagte regnskab ingen væsentlige ændringer. Regnskabet sendes ud den 23                   
                       marts.                     
                       Regnskabet er gennemgået og endeligt godkendt af Kirkegårdsbestyrelsen. Godkendelsen  
                       anvendes i den formelle godkendelsesprocedure med inkorporeringen i Sct. Nicolai sogns regnskab når   
                       regnskaberne ligger klar i økonomiportalen. 
 

5. Udmatrikulering af Sct. Nicolaihuset. 
Konsulenten anbefaler et mere reelt areal på 1217 kvm jvf planen. 
Det oprindelige forslag vil i givet fald kunne accepteres uden videre, idet punktet om en evt. fremtidig udvidelse 
af bygningen henover børnegravene frafaldes med begrundelse om at sagen til den tid skal prøves i den til den 
tid gældende lovgivning. 

               Kirkegårdsbestyrelsen ønsker ikke at ændre på det fremsendte arealudvidelsesforslag af hensyn til       
               børnegravene og fastholder hermed det fremsendte materiale. Arealudvidelsesforslaget imødekommer   
               Arealkravene og hindrer ikke en effektiv indhegning af kirkegården. I praksis vil arealerne blive vedligeholdt   
               Sammen og fremstå som et areal.. 
            
6. Østre mandskabsbygninger udmatrikulering 

Haderslev Stift ønsker KGB udtalelse i sagen vedr. udmatrikulering. Konsulenterne anser det ikke som en fordel 
at frasælge ejendommen da det indgår i kirkegårdens helhed. Men anbefaler i stedet at udleje bygningerne eller 
nedrive dem. 
Bygninger er på nuværende tidspunkt alle sammen udlejet. Til boligforeningen Østerbo og til SDE: Syddansk 
erhvervsskole 

                       Udmatrikuleringen stilles i bero. 
 

7. Ligkapellet på Gamle kirkegård 
Ligkapellet anvendes fortsat til flere formål af Vor Frelsers Kirke og det vurderes derfor at bygningen fortsat 
tjener et formål og derfor ikke bør nedrives. 
1. Bygningens vedligeholdelse kan overgå til sognet igen 

                       Ligkapellets drift og benyttelse overdrages til Vor Frelser sogn under forudsætning af godkendelse i sognet. 
 

8. Personalesager: lukket møde:  
Intet 
 

9. Evt.  
Sct. Nicolai sogn: Muren på Søndre, ud til Koldingvej er for lavt prioriteret og ønskes bevaret og renoveret:  

2015 
Møde Sted apr. maj Jun aug. sept. okt. Nov. dec. 

KGB Havelodden  22 27 16 25 30 28 25 9 

Formandsmøder Havelodden     25     

PU møder Haraldsgade 23 18 17 26 17 20 16 17 

Budgetsamråd Menighedshus    26     

Kirkegårdssyn + provst Havelodden   4       

Kirkegårdskonference            Nyborg         

FDK, DKL årsmøde Frederikshavn     7-9    

Kulturens årsmøde Bornholm   8-9      

Konsulentrunde Haderslev Stift 29/30        

Kirkens Forum Fredericia     25-26    

Møde med PU Haraldsgade 23        
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