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Vejle den 31 maj 2021 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 26 maj 2021 

Mødetidspunkt kl.:          16:30 

Forventet mødevarighed: Ca. 1½ time 

Mødeafslutning kl.:                18:15 

Mødeadresse: Fysisk møde i Vor frelsers sogns mødelokale 

Afbud fra:  

 
REFERAT 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24 marts 2021 

Godkendt 
    

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Meddelelser og status rapportering 
- Orientering om genåbningen på kirkegårdene og i administrationen. 

Kontoret åbner på normal vis fra august. Alle vil være vaccineret på det tidspunkt. 
- Orientering om bemandingen på kirkegården. 

Der ansættes pr. 1/7 og 1/6 2 nye gartner og pr 1/9 en gartner. Alle på fuld tid til erstatning af ansatte 
som går på pension 

- Kolonihaverne reguleres iht. Vejle Kommunes planer om lovliggørelse. (bilag med lejekontrakten). 
Der er afholdt et orienterende møde med den projektansvarlige fra Vejle Kommune og fmd. for 
kolonihaverne. Kontrakt gennemgås på ny og opdateres. 

- Muren opstart uge 18 - 27 svært at skaffe håndværkere (bilag med seneste mødereferat). 
Der arbejdes og arkitekten holder håndværkerne i kort snor. 

- Jobannoncer 2 gartner. Samtaler tirsdag den 25/5. 
Se tidligere pkt. 

- 40 års jubilæum gartner Bent Hansen i juni eller august 
Der er ansøgt om fortjenstmedalje og der bliver holdt en reception på et tidspunkt. 

- Indvielse af ”Englen” på Gamle Kirkegård den 3 juni 2021 kl. 12 – 14 (invitation fra gadepræsten) 
Alle er inviteret. Se opslag. 

- Orientering om indledende forberedelser til ny Muslimsk afdeling nr. 3 på Nordre.  
Om ca. 4 år forventes gravpladsen at være fyldt op. Pladsen kan udvides med ca. 100 ekstra pladser og 
der kan udpeges et helt nyt område et andet sted på kirkegården. 

- Orientering om Kloakseparering Nordre 
Der er foretaget søgninger og ledningsnettets fordeling kortlægges. Der forestår uforudsete udgifter på 
ca. kr. 100.000, - til strømpeforing og omlægning af tilslutninger.  Behandles til august med en 
finansieringsplan. 

- Orientering om mødet med provstiudvalget den 13 april 2021 
Skal VKG sørge udbringning af blomster ud til graven iht. til klage fra bedemænd Houkjær. Behandles til 
august med flere oplysninger om lovgrundlag fra KM og økonomiske konsekvenser og andre tilsvarende 
kirkegårdes regler. 

- Ny lejer i Østre kapel: Sommerfuglebevægelsen lejer et redskabslokale og kaffe køkken. 
Sommerfuglebevægelsen skal passe et blomsterbed og kan bruge lokalerne til sociale formål. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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- Orientering om klage vedr. parkering på Nordre under fodboldkamp se §28 i https://vejle-
kirkegaarde.dk/kirkegaardsvedtaegter 
Der var ved kampen Pinsedag en del parkerede biler på alle de større veje. Der er taget kontakt til 
Fodbold klubben og der bliver fulgt op på klubbens indsats med et fysisk møde. 

 
4. Kvartalsregnskab for 1 kv 2021  

Kvartalsregnskabet balancerer med et beskedent tillæg til kassebeholdningen på nuværende tidspunkt af året. 
 
Forklaringer til merforbrug: 
Løn under formål 60 (ekstra hjælp): der er anvendt ekstra timer i første kvartal til opgaver på kirkegårdsdelen (sløjfning af 
gravsteder, oprettelse og ændring af gravstedsnumre.) samt til en ekstern opgave til Kolding Kirkegårdes bogholderi. 
Årsbudgettet forventes overholdt sammen med indtægten for opgaven for Kolding Kirkegårde. 
 
Udgifter til Brandsoft er modtaget og dækker for hele året: 

 
 

 
I forhold til kirkegårdene er indtægten for alle årlige aftaler indbetalt i 1. kvt. – betaling for gran mangler (indbetales i 
september). 

 

 
 
I forhold til de finansielle udgifter er der indgået ligning til betalinger af renter og afdrag som skal anvendes til betaling af 
samme pr. 30 juni 2021. 

 

 

  
 
Kvartalsrapporten er taget til efterretning. 
Der udarbejdes særskilt regnskab for aftaler med eksterne kunder. 
Der udarbejdes forslag til et periodiseret regnskab. 
 

 
 

5. Østre kirkegård og udvidelse af Østerbrogade 
Der er afholdt besigtigelsesmøde den 19/5 2021 med Vejle Kommune, Haderslev Stift samt bestyrelsen 
6 gravsteder, heraf 4 kister, indenfor fredningstiden er registreret indenfor eller tæt på vejens udvidelseszone. 
Som udgangspunkt kan kister ikke flyttes før fredningstidens udløb. 
 
17 gravsteder som er fornyet efter fredningstidens udløb er registreret indenfor eller tæt på vejens 
udvidelseszone. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
https://vejle-kirkegaarde.dk/kirkegaardsvedtaegter
https://vejle-kirkegaarde.dk/kirkegaardsvedtaegter
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Efter besigtigelsesmøde afholdt den 19/5 2021 med Vejle Kommune, Haderslev Stift samt bestyrelsen er der 
flg. fokuspunkter 
 
Til godkendelse: 
A: 
Kirkegårdens udviklingsplan giver mulighed for at henvise nye kunder til kirkegårdens fremtidig begravelses 
afsnit. 
Brugsretten for de 23 gravsteder i Østerbrogades udviklingszone, skal begrænses med hjemmel i loven og i den 
af provstiudvalget godkendte udviklingsplan for at sikre at gravstederne ikke kan fornyes. Ellers kan de om 
nødvendigt nedlægges før aftaletidens udløb.  Se vedtægterne §13 og §23 https://vejle-
kirkegaarde.dk/kirkegaardsvedtaegter 
Bestyrelsen godkender, at brugsretten for de 23 gravsteder i Østerbrogades udviklingszone begrænses med 
hjemmel i loven og i den af provstiudvalget godkendte udviklingsplan (kaldet reguleringsplan i lovsproget) for 
at sikre at gravstederne ikke bliver fornyet. 
Sagen fremsendes til PU til godkendelse.  
 
B: 
Erstatningssum for ekspropriationen af arealet, garagen mv. overføres til kirkegårdenes konto og anvendes til 
udvikling af kirkegården iht. udviklingsplanen. 
Bestyrelsen godkender Hennings og Emils anbefaling om, at erstatningssummen som ansættes af Det Jyske 
Kommissariat vedr. ekspropriationen af arealet, garagen mv. accepteres, og at pengene overføres til 
kirkegårdenes konto med henblik på anvendelse til udvikling af kirkegården iht. Udviklingsplanen. 
 
Herunder udarbejder Vejle Kommune oplæg til en midlertidig løsning for vejudvidelsens etape 3, idet der 
ligger en kistegrav inden for projekteringsområdet. Graven udløber i 2039. 
 
 

6. Forslag til vedtægter på nye afdelinger på kirkegårdene: 
 
Vedtægter for Søndre kirkegård, Vejle. Skov afsnittet: 
 

1. Skovkirkegården er underlagt de overordnede kirkegårdsvedtægter for Vejle kirkegårde. 
 

2. I skoven nedsættes kun urner af et nedbrydeligt materiale iht. kirkegårdsvedtægterne. 
 

3. Skov afsnittet er beplantet med hjemmehørende danske skovtræer hvor græsset og andre urter blomstrer året 
rundt. 

 
4. Der er etableret gravsteder langs med stierne med plads til 2 urner og der kan placeres en mark- eller natursten som 

ikke er bearbejdet eller poleret. Målene skal holde sig indenfor 100 cm x 100 cm. Og der kan anvendes indhuggede- 
eller bronzebogstaver 

 
5. Ved erhvervelse af gravstedet, betales for obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden på 10 år, efter en takst 

godkendt af provstiet. I vedligeholdelsen indgår 4 gange trimning / år samt almindelig renholdelse af afsnittet. 
 

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


 
 

Havelodden 4 

 

7100 Vejle 

  

tlf.:    7582 1144 

 

vkg@vejle-kirkegaarde.dk 

                                     Vejle Kirker og Kirkegårde               www.vejle-kirkegaarde.dk 

 

                                                                                                                                                                                 Kirkegårdsbestyrelsen 

 
                                                                                                                                                                                                                                             

Side 4 af 8 

 
Vedtægterne er godkendt.  

 
Godkendt.  Målene for gravstenene holdes indenfor rammen på 100 cm x 100 cm x 100 cm. 

 

Ny urnefællesafdeling Nordre kirkegård 1 for græsgrave: 

Den nye urnefællesafdeling 1 er et af flere mindre sammenhængende selvstændige arealer eller bede, med 

monumenter samlet i mindre afsnit omkring eller i en fælles beplantning hvor der er adgang til bænke og borde i 

mindre opholdsarealer omgivet af busketter og hække. 

Tilgængelighed: 

Afdelingerne er tilgængelige fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs 

belægning. 

Indretning: 

afdelingerne er sammenhængende arealer med beplantninger under gamle solitære træer med vandposter, 

affaldsbeholdere og blomsterpladser. 

Gravstedets udformning: 

Gravstederne er 0,5 kvm hvorunder der er plads til 2 urner. Monumentet kan være liggende eller oprejst og udført 

i naturmaterialer med indhuggede- eller bronze bogstaver. Mål: Liggende: Længde: 60 cm x bredde 40 cm x højde 

8 cm. Oprejst 15 cm x 15 cm x 75 cm Runde Ø 25- 40 cm 

Gravstedets udsmykning: 

Der må anbringes effekter og blomster ved monumentet og placeres blomsterdekorationer hele året. En vase 

følger med i lejen af gravstedet 

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

Ansvaret for vedligeholdelsen af monumentet påhviler ejeren.  

Ansvaret for vedligeholdelsen af den nye urnefælles afdeling påhviler Vejle kirkegårde. Afdelingerne er dækket af 

græs og vedligeholdes året rundt. 

Erhvervelse af gravstedet: 

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse. (se prisoversigt på anden side) 

Fornyelse:  

Urnegravstederne kan fornyes med 5 - 10 år ad gangen 

Godkendt 

Ny urnefællesafdeling Nordre kirkegård 2 for blomster og busketgrave: 

Den nye urnefællesafdeling 2 er et af flere mindre sammenhængende selvstændige arealer eller bede, med 

monumenter samlet i mindre afsnit omkring eller i en fælles beplantning hvor der er adgang til bænke og borde i 

mindre opholdsarealer omgivet af busketter og hække. 

Tilgængelighed: 

Afdelingerne er tilgængelige fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs 

belægning. 

Indretning: 

afdelingerne er sammenhængende arealer med beplantninger under gamle solitære træer med vandposter, 

affaldsbeholdere og blomsterpladser. 

Gravstedets udformning: 

Gravstederne er 0,5 kvm hvorunder der er plads til 2 urner. Monumentet kan være liggende eller oprejst og udført 

i naturmaterialer med indhuggede- eller bronze bogstaver. Mål: Liggende: Længde: 60 cm x bredde 40 cm x højde 

8 cm. Oprejst 15 cm x 15 cm x 75 cm Runde Ø 25- 40 cm 

Gravstedets udsmykning: 

Der må anbringes effekter og blomster ved monumentet og placeres blomsterdekorationer hele året. En vase 

følger med i lejen af gravstedet 

Gravstedets vedligeholdelse: 

Ansvaret for vedligeholdelsen af monumentet påhviler ejeren.  

Ansvaret for vedligeholdelsen af den nye urnefælles afdeling påhviler Vejle kirkegårde. Afdelingerne er beplantet 

med blomstrende buske og urter i flere etager og vedligeholdes året rundt. 

Erhvervelse af gravstedet: 

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 6 af 8 

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse. (se prisoversigt på anden side) 

Fornyelse:  

Urnegravstederne kan fornyes med 5 - 10 år ad gangen. 

Godkendt 
 

7. Skibet samarbejdsaftale og entreprenørkontrakt 
Kontraktforslag er afsendt og behandles af Skibet den 1 sept. 2021 
Kontrakten gennemgås til august og de administrative opgaver beskrives. 
 

8. Østre Kirkegårds jubilæum 150 år den 2 november 2021 
Der er aftalt rundvisninger i løbet af året med de første i junimåned anført af tidligere provst Leif Arffmann og 
lagt op til en plantedag med demonstration af kirkegårdenes maskiner den 2/11. Herudover er der taget kontakt 
med stadsarkivet og Vejle Cityforening med henblik på samarbejde om udstilling/workshops mv. 
Temaet for jubilæet kunne være: ”Se kirkegården i en kontekst med byen: Hvordan var byen for 150 år siden?”  
Det første gravsted er lokaliseret iht.: Østre Kirkegård | Vejle Kirker & Kirkegårde (vejle-kirkegaarde.dk) 

 
 
Der vil blive arbejdet med en fotoudstilling, fremstilling af kirkegårdens geologi og fauna/flora i en kontekst med 
Vejle og omgivelserne.  
Arrangementer kan afholdes hele året. 
 
Rundvisninger: 
 
8. juni 2021 kl. 19 - 20 ( 20.30) Kirkegårdsvandring Gamle Kirkegård. Mødested Sct. Nicolai Kirkes hoveddør. 
 
10. juni 2021 kl. 19 - 20 (20.30)- Muligvis gentagelse -  Kirkegårdsvandring Gamle Kirkegård. Mødested Sct. 
Nicolai Kirkes hoveddør. 
 
15. juni 2021 kl. 19 -20 (20.30) Kirkegårdsvandring Østre Kirkegård. Mødested: Østre Kirkegårds 
hovedindgang. 
 
30. juni 2021 kl. 19 - 20 (20.30)  - Muligvis gentagelse - Kirkegårdsvandring Østre Kirkegård. Mødested: Østre 
Kirkegårds hovedindgang. 

 
 

9. Status på administrationens arbejde 
Effektivisering og besparelse: 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
https://vejle-kirkegaarde.dk/oestre-kirkegaard-0
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Der er kontakt med Ewii med henblik på en omlægning af aftalerne for at undgå yderligere 
administrationsudgifter til sognene og kirkegårdene. 
Kontorlederen deltager i en it gruppe angående lønsystemet, under Kirkeministeriets IT afd. 
Der er afsluttet tidskrævende sager. 
Budgetprocessen for kirkegårdenes regnskab er fremskyndet til aflevering i Juni for at skabe tid til efterårets 
budgetarbejde med sognene. 
Taget til efterretning 
 

10. Evt. 
Henning Laursen undersøger fra hvilken udbyder der med fordel kan skaffes Grøn el til menighedsrådene. 
  
Kalender for 2020 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45) 

                       Møderne afholdes indtil videre i Vor Frelser Sogn Sognehus  
Kalenderne er senest revideret den 26/03 2020.  De seneste ændringer er fremhævet med gult.  
 

KGB´s Årshjul 2021 Sted / Art Jan Feb. Mar Apr. Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

KGB-datoer:             

KGB møder VF sognehus 27  24  26  25  6 11  

Borgermøde Søndre UVP NIC sognehus      7      

Formandsmøder KGB VF sognehus 0      25  6   

Kirkegårdssyn Kirkegårdene       17     

KGB + personale VF sognehus          25  

DEADLINES:             

Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist    1  1  1   1 

Behr. revisionsbemærkninger Afleveringsfrist         15   

Budget Afleveringsfrist          15  

Synsprotokoller Afleveringsfrist         1   

Foreløbig ramme for 
driftsbudget 2022 Udmelding 

   15        

Endelig budgetrammer 2022 Udmelding        15    

PROVSTI datoer:             

PU møder Haraldsgade 12 11 10 15 6 3/14 10 9 7 11 9 

Budgetsamråd  Skibet/Vinding   10     9    

Orienteringsmøde vedr. PU 
valg PU 

      12  5  1  

KGB og PU mødes Haraldsgade    13        

PU og formænd Bredballe  11    14      

ÅRSMØDER/webinarer             

Kirkegårdskonference            Digitalt   23         

FDK-årsmøde Odense        6-8    

Kulturens årsmøde 
Webinar/Svendb
org 

    17  23     

 

KGB´s Årshjul 2022 Sted / Art Jan Feb. Mar Apr. Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

KGB-datoer:             

KGB møder Adm. bygn. 26  30  25  24  5 9  

Formandsmøder KGB Adm. bygn. 27      24  5   

Kirkegårdssyn Kirkegårdene       16     

KGB + personale Adm. bygn.          25  

DEADLINES:             

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist    1  1  1   1 

Beh.revisionsbem. Afleveringsfrist         15   

Budget Afleveringsfrist          15  

Synsprotokoller Afleveringsfrist         1   

Foreløbig ramme for 
driftsbudget 2022 Udmelding 

   15        

Endelig budgetrammer 2022 Udmelding        15    

PROVSTI datoer:             

PU møder Haraldsgade            

Budgetsamråd              

KGB og PU mødes Haraldsgade            

PU og formænd Haraldsgade            

ÅRSMØDER o. Lign.             

Kirkegårdskonference            Nyborg   10         

FDK-årsmøde             

Kulturens årsmøde             

Nordisk kongres kulturens Finland       24-26     

 
 
 
C/ Ref.  
Jens Zorn Thorsen 

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

