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Vejle den 28 maj 2020 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 27 maj 2020 

Mødetidspunkt kl.:          16:00  

Forventet mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                16:50 

Mødeadresse: Vor Frelser sogns sognehus 

Afbud fra: Henrik Flyvholm og Sejer Kristensen 

 
REFERAT  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25 marts 2020 
2. Godkendelse 

 
3. Meddelelser 

 
- Der er opstået en mulighed for hurtigere virksomhedsoverdragelse af graveren på Skibet kirkegård. Der 

arbejdes på overtagelse ca. 1 september 2020. Vilkårene er uændrede. 
Budget for driften af Skibet kirkegård vedlægges referatet. Biregnskab for driften af Skibet kirkegård 2020 
udarbejdes og timeforbrug registreres. 

 
- Renovering af muren på Søndre er påbegyndt. 

Taget til efterretning. 
 

- Det nye offentlige toilet er taget i brug og toiletterne i Nordre kapel er lukket. 
Udgifter til kaffebar er taget over driften. Etablering af sedum på tag mangler inden 
regnskabsafslutningen. 
 

- Der er ansat en vikar i administrationen for en sygemeldt og nu fritstillet medarbejder. 
Taget til efterretning. 
 

- Gartnerne møder ind på hver deres kirkegårde indtil videre. 
Taget til efterretning 
 

- Administrationen arbejder Corona sikkert og der åbnes for kundebetjening snarest muligt. 
Taget til efterretning. 

 
4. Kvartalsregnskab 1 2020 

Forklaringer til driften: 
Resultat af driften viser et overskud på kr. 910.713,86 hvilket skyldes indtægter på forudbetalingerne på 37,76 % 
De øvrige nøgletal ligger på ca. 25 % i forbrug svarende til et kvartals forbrug. 
 
Følgende formål/art holdes under observation: 
41/22xxxx: Andre udgifter til kapeller mv.: Øgede udgifter til el og gas samt rengøring og gravning. 
61/90xxxx: Udgifter til menighedsrådet: Uforudsete udgifter til PWC i forbindelse med regnskaberne 2018 og 
2019 
Godkendt. 
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Det er normalt at første kvartal indeholder hvert år flere indtægter end udgifter. Indtægterne kommer fra 
kundernes indbetalinger til vedligeholdelse af gravsteder mv.  Udgifterne øges derudover også senere på året 
til nyanskaffelser udover den sædvanlige drift således at forbruget af driftsmidlerne svarere til den tildelte 
ligning. 
 

5. Orientering om Kirkegårdenes Corona  
/Covid 19 tiltag 
Alle opgaver og organiseringer af arbejdet er tilrettelagt efter sundhedsstyrelsens og kirkeministeriets 
anbefalinger og vejledninger. Instrukser er udleveret og hængt op og ledelsen følger op dagligt. 
På kirkegårdene møder de samme gartnerhold ind på deres respektive kirkegårde. Pauser og toilet besøg foregår 
iht. instruks. 
I administrationen arbejdes ligeledes efter instruks og der forberedes på at kunne tage imod kunder. 
Alle er på arbejde inkl. kirkegårdslederen fra mandag den 25 maj 2020. 
Taget til efterretning.  
Spørgsmålet om opstilling af en storskærm i forbindelse med en højtidelighed eller begravelse eller andre 
formål kan ikke accepteres, idet anlægget vil forekomme forstyrrende på almenhedens færdsel på 
kirkegården. Det forudsættes i øvrigt at en skærm og evt. streaming overholder de gældende GDPR regler i 
denne – eller andre situationer i eller udenfor kirkegårdene. 
 

6. Evt. 
Intet. 

 
Kalender for 2020 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45) 
 
 
Kalenderen er senest revideret den 28/5 2020. De seneste ændringer er fremhævet med gult.  

 

Aktiviteter 
2020 Sted / Art 

Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Menighedsråd
svalget MR 

12   15  17  

KGB møder Adm.bygn. 27  26  7 12  

Konstituerings
møde KGB Adm.bygn. 

      16 

Formandsmød
er Adm.bygn. 

  26   12  

Budgetsamråd  

Sognehus 
Egtved og 
Bredsten 

 4  10    

Kvartals/årsreg
nskab Afleveringsfrist 

 1  1   1 

Beh.revisionsb
em. Afleveringsfrist 

    15   

Budget Afleveringsfrist      15  

PU møder Haraldsgade 6 3 11 10 7 11 10 

KGB og PU 
mødes Haraldsgade 

       

KGB + 
personale Adm.bygn. 

     25  

Kirkegårdssyn Kirkegårdene    21    

Kirkegårdskonf
erence            Nyborg 
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FDK årsmøde Sønderborg    7-9    

Kulturens 
årsmøde Svendborg 

       

PU og 
formænd Haraldsgade 

 17      

Konsulentrund
er Kirkegårdene 

20-21       

 

  

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

