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Vejle den 7 november 2019 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 6 november 2019 

Mødetidspunkt kl.:          16:30  

Forventet mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17:30 

Mødeadresse: Havelodden 4 – Nordre Kirkegård 

Afbud fra: Eva Jensen og Emil Tang 

 
REFERAT 

 
Christian Møller, fmd. for Sct. Nicolai sogn, fungerede som formand i Emil Tangs fravær. 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10/10 2019 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsordenen: 

Godkendt 
 

3. Meddelelser og status på sager under behandling: 
 

- Toiletbygning fundering afsluttet. Vand tilsluttet. Byggeriet i gang. 
- Grandækningerne er begyndt. 
- En gartner langtidssyg pga. arbejdsskade 
 
Ingen yderligere bemærkninger, taget til efterretning. 
 

4. Kvartalsrapport for 3 kvartal: 
Kvartalsforbrugets niveau på 75 % følger budgettet på udgiftsområderne som helhed, men det ser ud til at der 
kan forventes ca. kr. 200.000,- færre indtægter på kundeaftale området. Årsagen er en kombination af et 
optimistisk budget og tilbagegang på antallet af ny anlæg af- og fornyelse af gravsteder. Forventningerne til 2020 
er tilsvarende nedjusteret. 
Godkendt 
 

5. Budget 2020 
Driftsbudgettet balancerer med den foreløbige udmelding af driftsligningen således at der er midler til 
lønningerne og de faste driftsomkostninger.  
 
Der er afsat ekstra midler af til Monument formidling på Østre kirkegård og til leasing af ekstra køretøj til Skibet 
og græsslåmaskine idet udliciteringen af græs tages tilbage og fremover udføres af kirkegårdene selv. 
Beregninger viser at vi nu kan løse opgaven til vores fordel. 

 
                       Anbefaling til anvendelse af kassebeholdningen i 2020: 

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

 
 
 

6. Kirkegårdssynet den 9/9 2019 vedr. synsudsatte opgaver til 2021 
Gamle: 
Ældre mangler: Hegnet og især p-pladsen ved hovedindgangen er slidt og trænger til et løft. 
Østre: 
Ældre mangler: Opdeling og forskønnelse af materialepladsen er tiltrængt. Det anbefales at det indgår i 
udviklingsplanen. Kapellets revner holdes under observation og det anbefales at søge anlægsmidler til en 
gennemgribende renovering og modernisering. 
Nordre: 
I skovkapellet er der ældre mangler på og i bygningen som udføres i 2020 af driftsmidlerne. Mosbegroede 
tagflader ved maskinhus og mandskabsbygninger holdes under observation indtil bygningerne erstattes af nye 
iht. renoveringsplanen for området. 
Søndre: 
På mandskabsbygningen rettes udhæng på stern iht. forskrifterne og belysning afventer udviklingsplanen. 
 
Ingen nye bemærkninger til synet. Kirkegårdene fandtes i fin stand. 
Godkendt 

 
7. Udviklingsplanen for Østre kirkegård evaluering af borgermødet og det videre arbejde. 

Det indstilles at skitseforslaget som sådan godkendes og tilpasses med de gennemgående forslag fra 
borgermødet: 
 

- Terrænspring mellem ”Gravområdet” og ”Parken” – anden form for afgrænsning mellem ”Gravområdet” og 
”Parken”. 

- Flere siddepladser af træ på trappen – evt. mulighed for at sidde på toppen af trappen og kigge ind på kirkegården 

- Bænke langs stierne og inde i ”Parken”. 

- Vogne til rådighed ved indgange til kirkegården – dette kan føre til byhavemiljø med fællesskab på sigt – vognene 
kan vha. deres karakteristiske udformning være en del af kirkegårdens inventar. 

- Kulturformidling – markering af bevaringsværdige gravsteder – placeringsforslag til gravminderne. 

- Eksempler på forskellige udvalgte begravelsesformer i begravelsesområdet.   

- Nogle af gravstenene kan bevares i yderområderne langs stien. 

- Toilet på parkeringsarealet. 

- Evt. vandskulptur ved ”Gravområdet” 

- Nuanceret opdeling af ”Parken”, så områdets anvendelsespotentiale antydes. 
 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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De aktiviteter der ikke anbefales fremmet og indarbejdet i planens parkdel på nuværende tidspunkt, er forbundet 
med støj og affald som f.eks.: boldspil, legeplads leg og grilning. 
 
 

 
                       Link til dokumentation af borgermødet: 

https://vejle-kirkegaarde.dk/oestre-udviklingsplan 
 
Forslaget er godkendt. Det anbefales at inddrage en handicapkonsulent og indarbejde forslagene fra 
borgermødet. 
Såfremt der ingen bemærkninger er til det reviderede projekt sendes det til godkendelse i ejer sognene. 
 

8. Evt. 
Vejle Kommune har inviteret til borgermøde om Vejles udvikling: 
 
https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/skal-vejle-vaere-danmarks-venedig/ 

 
Kalender for 2019 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45) 
 
Kalenderen er senest revideret den 7/11 2019. De seneste ændringer er fremhævet med gult. 

 
Aktiviteter 2019 Sted / Art Nov. Dec. 

KGB møder Adm.bygn. 6-7  

Formandsmøder Adm.bygn. 6  

Budgetsamråd  Skibet/VF   

Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist  1 

Beh.revisionsbem. Afleveringsfrist   

Budget Afleveringsfrist 15  

PU møder Haraldsgade 6 12 

KGB og PU mødes Haraldsgade   

KGB + personale Adm.bygn.  5 

Kirkegårdssyn Kirkegårdene   

Kirkegårdskonference            Nyborg   

FDK årsmøde Århus   

Kulturens årsmøde Sønderborg   

Juleafslutning KGB og 
personale  

 3 

Landemode Haderslev   

 
 
Aktiviteter 2020 Sted / Art Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Menighedsrådsvalg MR     12   15  17  

KGB møder Adm.bygn. 29  25  27  26  7 12  

Konstitueringsmøde KGB Adm.bygn.           16 

Formandsmøder Adm.bygn. 29      26   12  

Budgetsamråd  Sognehus            

Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist    1  1  1   1 

Beh.revisionsbem. Afleveringsfrist         15   

Budget Afleveringsfrist          15  

PU møder Haraldsgade            

KGB og PU mødes Haraldsgade            

KGB + personale Adm.bygn.          25  

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
https://vejle-kirkegaarde.dk/oestre-udviklingsplan
https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/skal-vejle-vaere-danmarks-venedig/
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Kirkegårdssyn Kirkegårdene        21    

Kirkegårdskonference            Nyborg   5         

FDK årsmøde Sønderborg        7-9    

Kulturens årsmøde Svendborg     25-26        

http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/ 

 

  

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/

