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Vejle den 16. august 2022 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 24. august 2022 
Mødetidspunkt kl.:          16:30 
Forventet mødevarighed: Ca. 1,5 time 
Mødeafslutning kl.:                17:50 
Mødeadresse: Administrationsbygningens mødelokale- Havelodden 4 
Afbud fra:  

 
DAGSORDEN 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. maj 2022 
Godkendt 

  
2. Godkendelse af dagsorden 

Ønske om nyt punkt på næste møde – fjernvarme/ny opvarmningsform til bygninger på Nordre Kirkegård. 
 

3. Meddelelser og status rapportering 
- Ny opkobling af telefoni er delvis opsat den 6. og 7. juli – udsat ibrugtagning på grund af leveringsproblemer 

mangler stadig en komponent fra TDC (viser forkert telefonnumre ved test). 
Er stadig ikke på plads – afventer komponent fra TDC. 

- Fjernvarmeprojekt på Østre Kirkegård er afsluttet. 
Der er møde omkring erstatning i forbindelse med ekspropriation d. 25. oktober. 

- Østre Kapel – status vedr. lejer. 
Lejer har ikke betalt depositum – Emil kontakter lejer. 

- Gas/el forbrug opfølgning 
Budget for 2022 er allerede på nuværende tidspunkt brugt. Opgørelserne viser et mindre forbrug i forhold 
til el. Gas skal fremadrettet aflæses løbende, da der her ikke er en automatisk aflæsning. 
PU gøres opmærksom på at der forventes et merforbrug på gas svarende til ca. kr. 400.000 for resten af 
året til trods for at forbruget er mindre. 

- Orientering omkring benyttelse af køl og frost 
Orientering om benyttelsen køl og frost samt de udfordringer det kan medføre. Der udarbejdes en ny 
vejledning til næste møde. Dette sker på baggrund af flere specielle sager henover sommeren.  

- Ny regnskabslov pr. 1.1.2023 – vi lever op til den nye lovgivning på nuværende tidspunkt. 
Brandsoft understøtter den nye lovgivning men afventer en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen som er i gang 
med udarbejdelse af en liste med godkendte bogføringssystemer. 
Der sker ingen ændringer, idet vi levet op til den nye regnskabslov på nuværende tidspunkt. 
 

4. Orientering/godkendelse vedr. ansættelse af ny kirkegårdsleder 
a. uddannelsesplan for kirkegårdsassistent Kristian Skovgaard samt økonomiske konsekvenser 
b. tidsbegrænset ansættelse af Peter Andersen som kirkegårdsassistent samt økonomiske konsekvenser 
c. Introforløb af kirkegårdsleder Morten Nielsen, der starter 1. oktober 2022. 

                        Emil orienterede om ovennævnte og anmodede bestyrelsen om deres godkendelse. 
                        Alt blev godkendt. 
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5. Regnskab for 2.kvartal 2022 
Bilag medsendt. 
Regnskabet for 2022 skal følges tæt på grund af store ekstra udgifter. Efter 3. kvt.22 udarbejdes der en status 
for resten af året samt stillingtagen til eventuel ansøgning om ekstra midler hos Vejle Provsti. 

  
6. Beslutning vedr. kistepynt 

Det opleves oftere at familierne ønsker at kistepynten efter jordpåkastelsen lægges på gravstedet sammen med 
øvrige kranse og blomster, når gravstedet er tildækket. Det betyder at vore medarbejdere skal ned og stå på 
kisten for at gøre bårebuketten fri med fare for at træde igennem kisten (når den er af dårlig kvalitet). 
Selvom kistepynt tages af skal vor medarbejder ned for at fjerne afstivning. 
Formanden anbefaler, at hvis familien ønsker at bårebuketten lægges på gravstedet, skal denne fjernes inden 
kisten sænkes i graven. 
Det er bedemandens ansvar, at der leveres en korrekt kiste til en jordbegravelse. 
Tanker og forslag til evt. nye arbejdsgange udarbejdes. De arbejdsgange vi har i dag levet op til gældende 
lovgivning. Det er dog en forudsætning, at der anvendes en korrekt kiste. Det kunne være en mulighed at man 
på selve kisten havde en mærkning – forslag ønskes sendt videre i systemet. 

     
7.  Næste møde 

 5.oktober 2022 
 

8. Evt. 
9. Lukket møde 

 
Er for 2022 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45) 

                       Kalenderne er senest revideret den 14.januar 2022.  De seneste ændringer er fremhævet med gult.  
 

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. 26      24  5   

Kirkegårdssyn Kirkegårdene            

KGB + personale Adm. bygn.          25  

DEADLINES:             

Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist   30 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 ulturens Finland       24-26     

             

 
/ihh 


