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Vejle den 31 august 2020 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 26 august  2020 

Mødetidspunkt kl.:          16:00  

Forventet mødevarighed: Ca. 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17:20 

Mødeadresse: Vor Frelser sogns sognehus 

Afbud fra: Bodil Bach Henrichsen 

 
REFERAT  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27 maj 2020 

Samarbejdskontrakter som Skibet/Vejle kontrakten skal femover forelægges for KGB inden endelig aftale. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Ekstra pkt. 4 om gravsteder til udsatte og ekstra pkt. under meddelelser om frie midler. 
 

3. Meddelelser og status rapportering 
- Renovering af muren på Søndre: ca. 50 % Ros til projektet. 
- Off toilet på Nordre 100 % Tte (Taget til efterretning). 
- Max.: antal i Skovkapellet er 19 eller efter aftale med præsten Tte. 
- Borgermøde om Søndre UVP den 22/9 2020 kl 18:30. Annoncering i uge 38 Tilmeldingskrav tydeliggøres. 
- Kirkegårdssyn den 22 september. Tte. 
- Info om kloakseparering på Nordre senest 2023 (Vejle kommune). Omfanget af omkostninger ved 

kloaksepareringen undersøges. 
- Driften af kirkegårdene er stabil med lidt færre højtideligheder i kapellet. Tte. 
- Sag:  indberettet til Kirkeministeriet. Urnenedsættelse uden præst (se bilag ) Tte. 
- Frie midler. Besparelse næste år. Efterregulering 4 mil udsagn om de frie midler. 
- 360 graders rapporten: Udviklingen fremlægges løbende og i rapportens rækkefølge i operative løsninger.  

 
4. Regnskabsrapport for andet kvartal 2020 

Der er en fin sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Indtægterne er på nuværende tidspunkt ganske høje 
og lønudgifterne er passende men med en tendens til et merforbrug i administrationen som forventet. 
Nettoudgifterne er på 39.33% hvor den på samme tidspunkt i 2019 var på 35.70%. En tendens begrundet i flere 
udgifter til løn og øvrige drift.  Resultatet af driften er positiv med kr. 726.584,- men mindre end i 2019 hvor den 
var på kr. 973.731,- netto driftsudgifterne er stigende. 

                       Konto 6190 Udgifter til kirkegårdsbestyrelsen: Kr. 109.067,- hidrører fra uforudsete udgifter til PWC og   
                       Brandsoft EG. 
                       Konto 6291 Personale udgifter til administrationen: Kr. 69.000,- hidrører fra uforudsete vikarudgifter.  
                       Konto 4100 Vi har en refusion til gode fra PU på kr 137.000,- 

 
1. Behov for brug af frie midler for resten af 2020 

1 Renovering af asfalt ved Gamle kirkegård ca. kr. 175.000,- 
2 Optagning af asfalt foran Nordre kapel og etablering af græs ca. kr.194.000,-   
3 Reetablering af drypkant på Søndre mandskabsbygning ca. kr. 30.000 udtages af drift 
4 Plantning af nye hække på Østre er aftalt og kan ikke udsættes uden omkostninger.  Drift 
5 Reetablering af det gamle materiale plads nordre ca. kr. 50.000,- drift høj prioritet. 

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 2 af 4 

6 It udstyr kontor ca. kr. 120.000,- drift  
Der søges om tilladelse til at bruge af de frie midler til: opgaverne 1, 2 og 4(er sket vedr. 4). 
Af driften løses opgaverne 3, 5(høj prioritet) og 6. 

                      
2. Budget 2021 

Budgetplaner til driften på udvalgte områder for 2021 udover de faste omkostninger. 
- Formidling af historiske gravsteder på Østre: ca. kr. 100.000,- 
- Plantning af træer på Østre ca. kr. 40.000,- 
- Etablering af bassiner på Nordre ca. kr. 70.000,- 
- Etablering af linde alle på Nordre ca. kr. 100.000,- 
- Renovering af urnehave 1 og 2 på søndre ca. kr. 100.000,- 
- Udvikling af Søndre iht. godkendt vup.  Kr. 50.000,- 
- Udvikling af Nordre uvp på udvalgte områder kr. 100.000,- 

 
                       Der kan indarbejdes for ca. kr. 200.000,- af ovennævnte opgaver i driften. Resten udføres om nødvendigt ud af   
                       de frie midler. Der udarbejdes en fem eller flerårig plan indeholdende forventede, planlagte og ønskede  
                       driftsudgifter. 
 
                       Anlægsplaner 2021 – 2025: 

- 1 Nyt værksted ca. 2 mil 
- 2 Trappe til Ørstedsgade fra kirkegården iht. udviklingsplanen ca. 2 mil 
- 3 Renovering af Østre kapel ca. 2 mil hvad vil vi med huset til næste gang 
- 4 Udvikling af Nordre vandkunst ca. 1 mil. 
Ovennævnte godkendes i prioriteret rækkefølge.  
Østre kapels fremtid revurderes da kapellet ikke længere indgår som en del af diakonipræstens virke. 

 
 

3. Kompensation for administrationsfejl 
Kompensation af Vor Frelsers sogn for ikke modtaget sygerefusion. 
Godkendelse af merforbrug på kr. 100.000,- 
Besparelse på den øvrige drift af kirkegården. 

               Godkendt på det eksakte beløb: kr. 114.959,- 
 

4. Gravsteder for udsatte på Gamle kgd: 
Argumentation fra Korshærspræsten Signe Toft: 
 
I min tid som korshærs- og diakonipræst i Vejle, har jeg erfaret og oplevet at byens udsatte borgere mangler et 
sted, hvor de kan blive bisat på en god og værdig måde. 
 
Mange udsatte bliver henvist til en kommunal bisættelse, fordi de enten har dårlig økonomi og/eller ingen 
nærtstående pårørende. Herved bliver urnen nedsat på de ukendtes gravplads, og dette sker uden hensyn til 
ønsker fra hverken afdøde eller pårørende. 
 
Jeg ønsker en fællesgrav, hvor alle byens udsatte har mulighed for at blive husket og mindet. 
 
Hertil har jeg naturligvis brug for jeres opbakning og støtte. 
 
Derfor har jeg hentet erfaring og viden fra byer, hvor man allerede har en fællesgrav. 
 
Lignende gravpladser findes bl.a. i Fredericia, Silkeborg, Sønderborg og Ålborg. Her har man udelukkende 
positive erfaringer og tilbagemeldinger. 
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Korshærspræst Merete Ørskov fra Fredericia siger de således: 
 
Det med ikke at være uden-navn har stor betydning.  
Dels for de nulevende, som virkelig føler, at de er anonyme ude i verden, og som derfor er skrevet op til at blive 
bisat i vores ”familiegravsted”. 
Dels har det betydning for dem, som har venner og bekendte liggende her og besøger dem.  
 
Vi har ikke oplevet noget som helst negativt. Og vi oplever stor anerkendelse fra vores omgivelser.  
Når konfirmander kommer på besøg i varmestuen, besøger vi også altid gravstedet og får en god snak dér. 
  
Noget uventet? Tja, et par fyre hældte kirsebærvin over deres vens lille sten af og til, men det er nok ikke så 
overraskende. De besøgte ham trofast og talte jævnligt om, at de også skulle ligge der sammen med ham en dag. 
Det gør de så begge to nu, og det er heller ikke overraskende. Men jeg er glad for, at jeg oplevede den trøst, 
fællesgraven var for dem. Og jeg er glad for at kunne tænke på, at de ligger dér sammen. For os ansatte i 
varmestuen har gravstedet også en stor betydning. 
 
-------- 
 
Jeg vurderer at en fællesgrav kan får stor sjælesørgerisk betydning for byens udsatte i Vejle, da jeg også kan jeg 
bruges pladsen til samtaler og sjælesorg i hverdagen. 
 
Praktisk: 
Jeg ønsker at fællesgraven placeres ved kirkegården bag Vor Frelsers kirke, da det er den mest centrale 
placering. Ligeledes ønsker jeg at kirkegården vil passe gravstedet. 
 
Jeg søger fonde, der kan finansiere udgifter i forbindelse med etableringen, og her vil jeg også søge til en lille 
bænk + en skraldespand. 
 
Kunstner Henrik Busk Andersen har tilbudt at donere et kunstværk, og det er som udgangspunkt meget positivt. 
Jeg afventer det endelige bud.  
 
Hvis I har brug for mere viden, vil jeg meget gerne uddybe mine tanker og idéer. 
 
Hvis alt går planmæssigt, håber jeg, at vi kan indvie gravstedet dette efterår. 
 
I første omgang håber jeg at modtage jeres positive tilbagemelding. 
 
Godkendt. 
 

5. Evt. 
Præstegården i Vor Frelsers Sogn: Steensensvej 5 i Vejle er angrebet af svamp. Præstefamilien er genhuset og 
ejendommen forventes indflytningsklar til december 2020. 
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Kalender for 2020 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45) 
 

Kalenderen er senest revideret den 18/8 2020. De seneste ændringer er fremhævet med gult.  
 
Aktiviteter 2020 Sted / Art Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Menighedsrådsvalg
et MR 

 15  17  

KGB møder Adm.bygn. 26  7 12  

Konstitueringsmød
e KGB Adm.bygn. 

    16 

Formandsmøder Adm.bygn. 26   12  

Budgetsamråd  Bredsten  10    

Kvartals/årsregnsk
ab 

Afleveringsfr
ist 

 1   1 

Beh.revisionsbem. 
Afleveringsfr
ist 

  15   

Budget 
Afleveringsfr
ist 

   15  

PU møder Haraldsgade 11 10 7 11 10 

KGB og PU mødes Haraldsgade 10     

KGB + personale Adm.bygn.    25  

Kirkegårdssyn 
Kirkegården
e 

 22    

Kirkegårdskonferen
ce            Nyborg 

     

FDK årsmøde Sønderborg  7-9    

Kulturens årsmøde Horsens 17     

PU og formænd Haraldsgade      

Konsulentrunder 
Kirkegården
e 
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