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Bestyrelsesmøde for Vejle Kirker og Kirkegårde 
Tidspunkt: 25. januar 2023 kl. 16.00 – 18.00 
Mødested: Mødelokale på kontoret, Havelodden 4 
Indkaldte: Bestyrelsen: Formand Emil Tang (ET), Næstformand Christian Møller (CM), Anneken Appel Laursen (AL),  

 Henning Lauridsen (HL), Henrik Hald Olesen (HO), Mette Holm Pedersen (MP), Jonna Madsen (JM), 
 Flemming Drud Nielsen (FN) og medarbejderrepræsentant Hanne Christensen (HC) 

 Medarbejdere: Kirkegårdsleder Morten Nielsen (MN), Kristian Skovbjerg (KS) og Inge Hauge Hansen (IH) 
Afbud fra:  

 
Referat 
 
A Procedure 

1 Godkendelse af referat fra mødet 7. november 2022 
Referatet er godkendt 
 

2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

3 Bestyrelsens sammensætning og konstituering. 
Bestyrelsen består af følgende valgte fra de fire ejersogne: 
Fra Vor Frelser Sogn:  Emil Tang og Henrik Hald Olesen 
Fra Sct. Nicolai Sogn:  Christian Møller og Mette Holm Pedersen 
Fra Sct. Johannes Sogn:  Henning Lauridsen og Jonna Madsen 
Fra Nørremarks Sogn:  Anneken Appel Laursen og Flemming Drud Nielsen 
Medarbejderrepræsentant: Hanne Christensen 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand:  Emil Tang 
Næstformand:  Christian Møller 
 

4 Tegningsret for Vejle Kirker og Kirkegårde efter konstituering 
Jf. vedtægternes §4 underskriver bestyrelsen ved formand og næstformand. 
Det vil sige, at Emil Tang og Christian Møller i fællesskab har tegningsret. 
 

5 Gennemgang af vedtægter (Se bilag) 
Der er en række punkter, der skal revideres, så de svarer til de faktiske forhold.  
Der kom forslag til tilføjelser – bl.a. en bestemmelse, der tager højde for sognedeling. 
ET og MN arbejder videre med et udkast til reviderede vedtægter, som fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

6 Honorar til formanden 
Der har ikke hidtil været ydet honorar til formanden for bestyrelsen. 
Formandsposten kræver en del ressourcer, og det er relevant at indføre dette. 
Bestyrelsen beslutter at indstille til provstiet, at formanden for bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2023 
honoreres med et årligt beløb på 15.000 kr. 
MN sender indstillingen til provstiet. 
Beløbet reguleres ved indgangen til hver ny 4-års bestyrelsesperiode. 
Bestyrelsen vedtog at give ET et engangsvederlag på 20.000 kr. efter en ekstraordinær arbejdsindsats i 
den forudgående periode. 
ET deltog ikke i drøftelsen af dette. Han blev orienteret efterfølgende og takkede for det. 
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B Kirkegårdene 
7 Meddelelser og statusrapportering 

 Vejle Kommune laver lokalplan for kolonihaveområdet. 
 Henvendelse om problemer med efterladenskaber efter hunde på Østre Kirkegård (og løse hunde). 

 Medarbejderne fjerner de ”glemte” efterladenskaber, de ser, og forsøger at påvirke de besøgende til at 
overholde retningslinjerne om, at hunde skal holdes i snor og efterladenskaber skal fjernes af ejer. 

 Spørgsmål fra bedemandsforretning til vore arbejdsgange mv. 
 KS, IH og MN arbejder med spørgsmålene og svarer. 

KS orienterede om revner i mandskabsbygning på Østre Kirkegård som følge af arbejdet med spunsvæg. 
Banedanmark har overdraget sagen til deres erstatningskontor. 
Det er vigtigt, at der bliver inddraget en uvildig rådgiver (fx rådgivende ingeniør) til at vurdere skader og 
behov for udbedring.  
 

8 Nyt maskinhus på Nordre Kirkegård (Se bilag) 
Orientering om status i processen og oplæg til det videre forløb.  
Der er kommet/kommer udkast til projekt fra 3 arkitekter. KS og MN vurderer disse og fremlægger deres 
vurdering for ET, der deltager i udvælgelsen. 
Bestyrelsen godkender, at vi sender en ansøgning til provstiet om at forøge bevillingen til dette projekt til 
ca. 5. mio. kr., så det bliver muligt at etablere nye mandskabsfaciliteter i den nye bygning. 
Vi sender ansøgningen, når vi har et bearbejdet udkast fra den valgte arkitekt inkl. et økonomisk overslag. 
Vi kan selv finansiere ca. 400.000 kr. fra opsparede midler. 
 

9 Ansøgning om flytning af kiste (Se bilag) 
Vi skal komme med en udtalelse til Biskoppen på en anmodning om flytning af en kiste til udlandet. 
Begravelsen fandt sted i 2003. 
Bestyrelsen kom med forskellige bemærkninger til det foreslåede svar og ønsker, at vi holder os til fakta og 
udelader bemærkninger, der kan opfattes som værdiladede eller moraliserende. 
MN laver et svar ud fra bestyrelsens ønsker og afstemmer det med ET inden afsendelse. 
 

10 Afgørelse fra taksationskommission vedr. ekspropriation på Østre Kirkegård. (Se bilag) 
Erstatningen er fastsat til 842.310 kr. hvilket er 275.000 mere end den påklagede afgørelse. 
Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen om at lade beløbet hensætte til anvendelse for ny materialeplads, 
udvidelse af garagebygning samt evt. ny indkørsel. MN sender indstillingen til provstiudvalget. 
 

11 Tinglysning af servitut vedr. fjernvarmeledning på Østre Kirkegård 
Det viser sig, at ejer af Østre Kirkegård står anført som ’Vejle Kirke’ tilbage fra 1897. Dette skal korrigeres 
med en såkaldt adkomstændring. 
Til orientering 
 

12 Henvendelse fra Vinding Sogns menighedsråd om hjælp til graverarbejdet i foråret. 
MN og KS har svaret menighedsrådet i Vinding, at vi er villige til at hjælpe. 
 

C Administrationen 
13 Meddelelser og statusrapportering 

 Status for bankkonti med fejlagtig ejerregistrering jf. revisionsprotokollater 
 De konti, der har haft fejl i ejerregistreringen er flyttet eller undervejs til korrekte konti. 

Jyske-Fynske Medier har i forbindelse med fornyelse af fælles annoncering gjort opmærksom på 
muligheden for bannerannoncer og reklamer i lokalradio. 
De enkelte menighedsråd overvejer i de kommende 2 år, hvordan den fælles markedsføring skal ske 
fremover. 
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14 Opgaver og samarbejde med sognene 
MN opfordrer bestyrelsen til at komme med input, der kan bruges til arbejdet med at optimere 
samarbejdet med sognene. 
 

15 Udviklingsplaner for administrationen 
 Arbejdspunkter til det kommende år (Se bilag) 

 MN fortalte om planerne for administrationen, hvor man vil prioritere at få lavet forskellige opgaver, 
det ikke har været muligt at nå de seneste år.  

 Det er også planen at lave en samlet vejledning til sognene, som kan blive til glæde for både 
menighedsråd og medarbejdere – og dermed også for VKK.  

 AL foreslog, at vi inddrager nogle fra målgruppen i dette arbejde. 
 

D Økonomi 
16 Foreløbigt estimat for regnskabet 2022 

Det er endnu for tidligt at sige noget om regnskabsresultatet for VKK 
Der arbejdes lige nu primært med at færdiggøre regnskabsmaterialet til sognene samt momsberegninger 
for VKK. 
 

17 Anlægsplan og ønsker til PSI for 2023 og frem (Se bilag) 
Bestyrelsen bakkede op om indstillingen af ønsker til PSI med følgende prioritering: 
1. Asfaltering af indkørselsområdet ved Gamle Kirkegård 
2. Fornyelse af belysningen på Søndre Kirkegård 
3. Ændring af det lille mødelokale i administrationsbygningen 
 

18 Forberedelse af budgetsamråd 14. marts 2023 
MN og IH deltager på vegne af VKK 
 

E Afslutning 
19 Næste møde 

30. marts 2023 kl. 16.30 
 

20 Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt. 
 

 
 

Bestyrelsen 2023 Jan Feb. Mar Apr. Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Bestyrelsesmøder 25.  30.  15.  16.  9 7.  

Kirkegårdssyn          15. frist 
synprotokol 

 

Regnskabsdatoer    1. Aflev. 
Årsregn. 

20. Godk 
Kvt.rapp. 

 20. Godk 
Kvt.rapp. 

 15. Bem t/ 
rev.protok. 

20. Godk 
Kvt.rapp. 

 

Budgetdatoer    15.Foreløb. 
ramme 

   15. Endelig 
ramme 

 15. Aflev 
budget 

 

Provstiudvalg 11. PU 9. PU 
9. Formand 

14. PU 
14. Bud.sam 

12. PU 10. PU 12. PU 
14.VG+PU 

10. PU+VG 7. PU 
7. Bud.sam. 

11. PU 9. PU 7 PU 

Menighedsråd            

Sct. Nicolai 11. 9. 15. 12. 10. 14. 9. 13. 11. 8.  

Sct. Johannes 11. 7. 9. 19. 16. 15.      

Nørremarken 12. 23. 21. 20. 11. 8. 10. 14. 12. 9. 7. 

Vor Frelser 23.  29.  16. 15. 28. 19. 11. 16.  

Andet   9. 
Kirkeg.konf. 

20.-21. 
FDK studie 

       

 
Blå markering = forslag Grøn = ej fastlagt 


