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                                                                                                                                                               Vejle den 26. januar 2017
   

REFERAT 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 25 januar 2017  

Mødetidspunkt kl.:          17:00 

Forventet mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                18:10 

Mødeadresse: Administrationsbygningen 

Afbud:  

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den  7 december 2016: 
 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
 

Godkendt 
 

3. Meddelelser og status på sager under behandling: 
 

- Ingen afventende sager 
 
 

4. Budget 2018 og 2019 - 2021 
I 2018 reduceres indtægterne fra kapitalafkastet med ca kr. 945.000,- For at imødegå tabet kan udgifter på den 
generelle drift i et enkelt år nedbringes med kr. 472.000,-  ved reducering af anskaffelser og udgifter til 
bygningsvedligeholdelse. Øvrige kr. 473.000,- kan enten tilvejebringes ved  reduktion i staben eller ved 
ansøgning om ekstra ligningsmidler. 
 
I årene 2019 – 2021 forventes fortsat reducerede indtægter i 2019 med yderligere kr.476.000,- og fra 2020, 2021 
og årene frem en stabilisering på et årligt niveau kr. 2mill. afhængig af takstudviklingen og antallet og arten af 
flerårig aftaler der indgås løbende.  
 
Kirkegårdene mister sammenlagt kr.1.421.000,-  i 2018 – 2019. Et mistet beløb af den størrelsesorden udgør en 
alvorlig trussel for den fortsatte kvalitet af kirkegårdsdriften. 
 
Der er siden lukningen af krematoriet, som udgjorde en væsentlig indtægstkilde ikke blot for kirkegårdene men 
for provstiet som helhed, foretaget en reorganisering som har medført en væsentlig reducering af personalet, 
maskinparken og bygningsmassen, der er investeret i nye typer mindre vedligeholdelseskrævende fællesanlæg 
og driftsligningen er i den samme periode reduceret med kr.500.000,-. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Kilde: Vejle Provsti (Haderslev Stift) 2 marts 2016 

                 
                 På den baggrund anbefales det at: 

1. At der ansøges om en ekstrabevilling af ligningsmidlerne til delvis dækning af hele underskuddet på kr. 945.000,- 
2. Eller at der ansøges om halvdelen af beløbet på kr. 472.000,- 
3. Eller evt. et andet forslag. 

Der aftales et møde med provstiudvalget med henblik på at finde en løsning der kan løse 
problemet for de kommende år. 

 
5. Østre Kirkegård: nedlæggelse / udfasning 

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Østre Kirkegård ansøges om en vurdering af kirkegården 
i udvalget for umistelige kirkegårde.  
 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Kirkegårdsbestyrelsen ønsker at nedlægge/udfase en af sine 4 kirkegårde: Østre Kirkegård på 3.4 ha, beliggende 
på adressen Langelinie 78 – 7100 Vejle. 
 
Årsag: 
 
1.  
Kirkegårdens parkareal er stort og fortsat stigende og udgør indtil videre ca. 50% af kirkegårdens samlede areal 
og er hermed repræsentant for de kirkegårde der med ændrede begravelsesmønster og faldende dødelighed og 
heraf følgende overkapacitet af kirkegårdsjord, har udfordringer med at fastholde en tilfredsstillende 
plejestandard med faldende indtægter.  
Der er jord og bygninger i overskud og ressourcerne ønskes samlet. 
 
2.  
Grundvandet er stigende i området og selvom kirkegården er etableret på tilførte materialer og er hævet over 
det omgivende terræn kan det ikke afvises at kirkegården bliver påvirket af klimaforandringerne og det stigende 
grundvand. Kistebegravelser vil efterhånden ikke kunne udføres. 
 
Der er etableret kontakt med Vejle kommune om koordinering af arealets anvendelse i fremtiden. 
Kirkegårdsbestyrelsen og Vejle Kommune ønsker ikke området bebygget men bevaret som et grønt område. En 
ud-/afviklingsplan er derfor under udarbejdelse. 
 
Link til kirkegårdens historie.: http://www.vejle-kirkegaarde.dk/oestre-kirkegaard-0 
Link til kirkegårdens begravelsestyper: http://www.vejle-kirkegaarde.dk/oestre-kirkegaard 
 
3. 
Oversigt over gravsteder der udløbet i de kommend år under forudsætning af at der ikke sker fornyelse af 
gravstederne. 
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31.12.2016 0 0 0 794

2017 - 2026 672 410 262 122

2027 - 2036 109 0 13 13

2037 - 2046 2 0 11 11

2047 - 2070 11 0 0 0  
Kilde: Udtræk fra EG Webdata d.18.01.2017 
 
 

Fremtiden: 
De øvrige 3 kirkegårde er aktive og fortsætter med at være i drift i henhold til de udviklingsplaner der er og vil 
blive udarbejdet for dem. 
 
Vejle Kirkegårde er en sammenslutning af 4 bykirkegårde i Vejle by under 4 bysogne. Kirkegårdene, herunder 
Østre kirkegård, er anlagt i perioden 1825 – 1940 og har et samlet areal på 21 ha. 
  

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
http://www.vejle-kirkegaarde.dk/oestre-kirkegaard-0
http://www.vejle-kirkegaarde.dk/oestre-kirkegaard
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Billeddokumentation: 
 

Fotoserie af Østre Kirkegård med eksempler af kirkegårdens temaer.  Januar 2017 
 

 
Indgange, belægninger og afgrænsninger til fortov. 

 

                
Indgang fra Ørstedsgade           Hovedindgang fra Langelinie                   Støttemur på Ørstedsgade 

 

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

         
Østre kapel                               Driftsbygminger 
 

Begravelseskvarterer 
 

                    
Kvarter U                                     Kvarter P                                Kvarter R 
 

 
 

 

Beplantning 
 

 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Seljerøn ca. 70 år                      Småbladet Lind ca 20 år           Rødbøge i baggrunden ca. 70 år 

 

Monumenter 
 

                     
Hess gravsted                              Winfeldt Hansen gravsted           Udpluk af fredede gravminder 
 
Konsulentens udtalelse: (Preben Skaarup) 
”Kirkegårdsbestyrelsens ønske om at nedlægge Østre Kirkegård i Vejle har været drøftet ved et møde med 
kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen på kirkegården tirsdag den 13. September 2016. 
Antallet af begravelser og urnenedsættelser på Østre Kirkegård har i mange år været for nedadgående. 
Som en helt naturlig følge heraf, er antallet af aktive gravsteder på Østre Kirkegård meget beskedent i 
forhold til kirkegårdens størrelse. 
Mange tomme gravsteder er efterhånden sløjfet og store dele af kirkegården ligger ud i græs, men 
fremtræder i øvrigt velholdt og med en værdifuld bestand af træer og historiske gravsteder. 
Østre kapel, der ligger som kirkegårdens naturlige midtpunkt, benyttes i dag lejlighedsvis til andre 
formål, såsom koncerter og lignende. Den tidligere mandskabsbygning i kirkegårdens nordvesthjørne 
bruges ikke længere af kirkegården og er udlejet til undervisningsformål. 
På de andre kirkegårde, som drives af Vejle Kirkegårde, er der mere end rigelig kapacitet til at dække 
behovet for gravsteder i hele byen. 
Med Østre Kirkegårds beliggenhed i østbyen, med kort afstand til både Nordre Kirkegård og Vejle 
Gamle kirkegård, er der af hensyn til en samlet, rationel drift af kirkegårdene gode grunde til at se på 
mulighederne for at nedlægge Østre Kirkegård. 
Beliggenheden tæt på midtbyen og omgivet af store boligområder gør samtidig kirkegården attraktiv som 
et grønt område i byen med et stort potentiale som fremtidig park. 
Der findes mange historiske eksempler på at kirkegårde er nedlagt og overgået til anden anvendelse. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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I dag er overskuddet af gravpladser på kirkegårdene generelt så stort, at det kan blive aktuelt at 
nedlægge kirkegårde mange steder, både i by og på land. 
Kirkeministeriet har nedsat et udvalg om kirkegårde, der skal sikre, at der ikke går umistelige kirkegårde 
tabt i denne udvikling.” 
 
Referat: 
Ansøgningsmaterialet om udfasningen af Østre kirkegård fremlægges for fællesmenighedsrådet: 
menighedsrådsmedlemmerne i de fire ejersogne:  Sct. Nicolai-, Vor Frelsers-, Nørremarkens-, og Sct Johannes sogne. 
Mødet som hermed, er offentlig, afholdes i Østre kapel Onsdag den 15 marts 2017 kl.: 16:30 – 18:30. Det ordinære KGB 
møde holdes kl. 16:00.  Godkendes ansøgningen sendes den videre til Provstiudvalget og Haderslev Stift og derfra til 
udtalelse i udvalget for umistelige kirkegårde under kirkeministeriet. 
 
 

6. Aktivitetsforslag i Østre kapel 
Aktiviteterne i Østre kapel er i dag koncentreret om Diakoni aktiviteterne og nogle få koncerter og udstillinger. 
Fra et firma har der været en enkelt forespørgsel til kontorudlejning. 
Der kan spores en interesse fra kunstudøvere, på at benytte kapelrummet til udstilling og musik. 
Betaling for lån af lokalet begrænser dog aktivitetsniveauet.  
Prisen for et arrangement er kr. 800,- uanset formålet. 
 

                       Kirkegårdsbestyrelsen fastholder den nuværende takstpolitik. Fremadrettet skal aktiviteter fortsætte med at   
                       betale for at benytte kapellet. 

 
7. Fællesmonument ved Skovkirkegården 

Det er besluttet at etablere et fælles monument for skovkirkegården med plads til de dødes navne og de 
pårørendes minder. 
Stenhugger Steen Jensen er kontaktet for et forslag til et fælles monument  for et endnu ikke defineret område 
ved Skovkirkegården.   
Skovkirkegården mangler en fælles blomsterplads og et monument der kan samle navnene og minderne og indtil 
den endelig løsning er fundet foreslås:. 
1. Der kan etableres en midlertidig blomsterplads ved indgangen til skoven indtil monumentet og dets placering 

er besluttet. 
2. Der skal findes en placering for monumentet som favner skovkirkegården. 
3. a. ved det eksisterend hvide kors.  b. ved rødbøgen  c. ved indgangen til skoven.  d. på hovedstien ud for 

rødbøgen. 
 
Indtil videre er korset et lettilgængeligt og naturligt samlingssted som bliver forskønnet i løbet af foråret. 

 
                       Eva Jensen, Emil Tang og Torben Mikkelsen tager kontakt med Steen Jensen angående udformning af et   
                       Fællesmonument. Den øvrige bestyrelse holdes løbende orienteret om mødeaktiviteterne. 
 

 
8. Nordisk Kirkegårdskultur Kongres i København den 6 – 8 september 2017 

http://danskekirkegaarde.dk/uploads/downloads/nordisk-kongres-2017-program.pdf 
Birgit Flindt deltager i kongressen. 
 

9. Personalesager: lukket møde. 
Ingen sager 
 

10. Eventuelt 
                       

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
http://danskekirkegaarde.dk/uploads/downloads/nordisk-kongres-2017-program.pdf


 
 

Havelodden 4 

 

7100 Vejle 

  

tlf.:    7582 1144 

 

vkg@vejle-kirkegaarde.dk 

                                     Vejle Kirker og Kirkegårde               www.vejle-kirkegaarde.dk 

 

                                                                                                                                                                                 Kirkegårdsbestyrelsen 

 
                                                                                                                                                                                                                                             

Side 8 af 8 

11. Kalender for 2017 
 
Senest opdateret den: 26 januar 2017 
 

Aktivitet Sted / Art Jan Feb. Mar Apr. Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

KGB møder Adm.bygn. 25  15  31  23 27  2  

Fælles menighedsrådsmøde Østre kapel   15         

Formandsmøder Adm.bygn. 25      23   2  

Budgetsamråd  Løget Kirke   9     4    

Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist      1  1   1 

Beh.revisionsbem. Afleveringsfrist         15   

Budget Afleveringsfrist          15  

PU møder Haraldsgade 9 7 9 6 1 15 22 4 3-25 13 14 

KGB og PU mødes Haraldsgade     1       

KGB + personale Adm.bygn.            

Kirkegårdssyn Havelodden  
   

 
    11    

Kirkegårdskonference            Nyborg   9         

Nordiske kongres København        5-8    

Kulturens årsmøde Hanstholm     29-30       

Konsulentrunde Haderslev Stift    25-26        

Kirkens Forum Fredericia          12-13  

 

 

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

