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Vejle den 28. januar 2021 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 27 januar 2021 

Mødetidspunkt kl.:          16:30 

Forventet mødevarighed: Ca. 1 time 

Mødeafslutning kl.:                16:40 

Mødeadresse: Virtuelt møde i Teams 

Afbud fra:  

 
REFERAT 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16 november 2020 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Meddelelser og status rapportering 

- Udvidelsesplanerne for Østerbrogade og påvirkningen af Østre kirkegård: Vandledning til bygningerne 
omlægges uden beregning af TreFor og der spares en årlig målerudgift. 
Omlægningen sker til foråret og samtidig lægges der fjervarmeledning ned mellem bygningerne. 
Ledningerne føres under jernbanen og under Østerbrogade til Østerbo. Ingen gravsteder er påvirket. 

 
- Jordpåkastelsen over en urne er sket dagen efter urnenedsættelsen. 

Forløbet er taget til efterretning og dokumentationen i ”Den digitale dødsanmeldelse” og ”Personsag” 
søges forbedret. 
  

- Orientering om Corona situationen på arbejdspladsen 
Gartnerne er begyndt gradvist at møde ind for at passe kirkegårdene i hold og forskudt. 

 
4. Foreløbig regnskabsprognose 2020 

Kirkegårdenes foreløbige hovedregnskabstal. 
Med forbehold for flere posteringer er der indtil videre et merforbrug på den øvrige drift men ikke på 
lønomkostningerne. Et evt. endeligt merforbrug tages af de frie midler i kassebeholdningen som opgøres 
sammen med regnskabet. 
Kirkegårdens likviditet opgøres snarest muligt. KGB orienteres herom. 
To lån er udbetalt til en samlet værdi af kr. 580.074,- hvilket ud fra beregningerne den 23/12 2020 udgjorde 
ca. 40 % af de forventede frie midler ved årets udgang. 
Der forventes et merforbrug på driften i det endelige regnskab, som financierens ved et træk på 
kassebeholdningen. 

 
5. Østre Kirkegård og Østerbrogade 

Der er indkaldt til syns -og informationsmøde den 4 febr 2021. Haderslev stift har givet tilladelse til nedgravning 
af fjernvarmerør ved mandskabsbygningerne. Nedgravningen påvirker ingen gravsteder.  
Der arbejdes på udformningen af en kontrakt med Vejle Kommune som skal tage højde for en situation hvor den 
planlagte vejudvidelses tracé går ind over kirkegården. 

                       Kommissionen er undtaget fra forsamlingsbegrænsningerne og afholder derfor det fysiske møde som                        
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                       planlagt. Der er ikke krav om tilmelding til mødet. 
                       Der foreligger ingen tidsplan på udvidelsen af Østerbrogade. 
 

6. Kirkegårdene:  Udviklingsoversigt 
Fælles for alle kirkegårdene er deres ejerskab af de fire bysogne og deres bynære beliggenhed og tidstypiske 
karakteristika som ses gennem de bevarede monumenter. Alle kirkegårdene har fået deres begravelsesarealer 
begrænset og det resterende parkareal udvidet de seneste 20 år. 
Gamle:  
1825 ældste kirkegård som har 200-års jubilæum i 2025. Kirkegården holdes en smule mere intensivt end de 
andre på grund af dens værdifuldhed og beliggenhed i centrum. En udviklingsplan skal udarbejdes indenfor de 
næste år og 200-års jubilæum i 2025 planlægges. 
Østre:  
1871: næstældste kgd som har 150 jubilæum i 2021. Den netop vedtagne udviklingsplan skal påbegyndes, 
kapellets fremtid drøftes og ikke mindst skal påvirkningen af den planlagte vejudvidelse følges og indarbejdes. 
Kirkegården er planlagt åbnet til Ørstedsgade således at kirkegårdens parkdel i højere grad bliver en del af byen. 
 
Nordre:  
1910: Den største kirkegård med adm. bygningen og fællesfunktioner for driften af de øvrige kirkegårde samt 
skovkapellet med daglige begivenheder. De muslimske begravelser giver dagligdagen kolorit. Der er taget hul på 
udviklingsplanen i arealet tættes på skovkapellet. Der skal findes anvendelse for Nordre kapel som er ude af drift 
og der skal foretages kloakseparering indenfor de kommende ca. 5 år.   
 
Søndre:  
1940 beliggende ved søndermarksskolen og eneste kirkegård med kirke og menighedshus. Her er planlagt et 
offentligt borgermøde i juni angående udviklingsplanen for kirkegården. Her renoveres kirkegårdsmuren ud til 
Koldingvej arbejdet afsluttes i foråret 2021. 
Gamle: Museet inddrages til jubilæet. 
Østre: Udvidelsesplanerne på Østerbrogade kan evt. kombineres med etablering af trappe ud til Ørstedsgade. 
Nordre: Der er ikke tagets stilling til anvendelsen af det bevaringsværdige Nordre Kapel endnu. 
Søndre: Skitse over skovkirkegård sendes med referatet. Finansiering af UVP og tilgængelighedsløsningen er 
ikke endeligt besluttet. 
 

7. Anlægsplan, anlægsoversigt og ønsker til PSI skemaet for 2022 – 2026 
 
Til brug for indberetning til det kommende budgetsamråd. Senest vedtaget på KGB mødet i september 2020. 

 

Sept 2020  KGB

Vejle Kirkegårde ønsker og ny prioritering 2021  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4 2025

Søndre Renovering af mur 1.632.500 o/5 år 339.968 335.070 330.173

ØNSKER TIL NYE ANLÆG I 2022 I PRIORITERET RÆKKEFØLGE:

Ø 1: Nordre Nyt maskinhus - 3.365.000 o/10 år  2022 10 år 336.500 380.665 375.618 370.570

Ø 2:  Østre Trappe til Ørstedsgade fra kirkegården  ca 2 mio 200.000 226.250 223.250 220.250

Ø 3: Østre Renovering af Østre Kapel - kr. 2 mio. - lån over 10 år 200.000 226.250 223.250 220.250

Ø 4: Søndre Udviklingsplan kirkegårdsdelen kr. 0,5 mio - lån o/5 år 100.000 105.625 104.125

Ø 5: Nordre Nye gartnerfaciliteter - kr. 3.800.000 - lån o/10 år fra 2024 380.000 429.875

Ø 6: Nordre Ny vandkunst iht udviklingsplan ca. kr. 1 mio 100.000

I alt: 736.500 933.165 1.307.743 1.445.070
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Ø 1. 
Maskinhuset er en forudsætning for er effektiv udnyttelse af organisationen idet der etableres et større 
overdækket areal der kan udnyttes til indendørs arbejds- og opbevaringsformål. Transportkøretøjerne kan stå 
beskyttede med deres last og indretningen til lade-værktøjer kan optimeres. Overdækkede arealer er og vil være 
en stigende ressource i fremtiden. 
 
Ø 2. 
Elementer af Østre Kirkegårds udviklingsplan kræver større investeringer for at kunne imødekomme publikums 
ønsker til færdsel og ophold på kirkegården. Etablering af opholds- og tilgængelighedstrappen fra Ørstedsgade 
er et af elementerne. 
Ø 3. 
Renovering af Østre Kapel udvendig og indvendig vil tilføre bygningen et stort løft og mangfoldiggøre bygningens 
anvendelsesmuligheder. Bygningen behøver et køkken, et handicaptoilet og adgangsforhold, der imødekommer 
nutidens oplevelseskultur. Bygningen kan i fremtiden blive et midtpunkt for kulturelle oplevelser for Vejle og 
kvarteret omkring i særdeleshed. 
 
Ø 4. 
Udviklingsplanen for Søndre herunder etablering af tilgængelighed til kirken er presserende. Kirkelivet på Søndre 
er en væsentlig del af kirkegårdens indretning og begravelseskirke og besøgskulturerne er tæt forbundet og et af 
de steder i byen, hvor arealerne indenfor og udenfor opleves som integreret og værdifulde for kirkens 
fællesskaber. 
  
Ø 5.                            
Gartnervelfærdsfaciliteternes modernisering bliver aktuelle i løbet af få år idet kvaliteten og størrelsen af de 
nuværende forhold er for små og uhensigtsmæssige, det har vi især erfaret under Coronakrisen. Der er behov 
for at der med god afstand kan opholde sig 16 gartnere på nuværende tidspunkt. Den fremtidige placering i 
tilknytning til administrationsbygningen vil udover en modernisering af de fysiske forhold, udnytte 
administrationens faciliteter og skabe værdifuldt sammenhørighed mellem kirkegårds- og 
administrationsteamet. 
 
Ø 6. 
Ny vandkunst iht. til udviklingsplanen for Nordre kirkegård der kan blive omdrejningspunktet for etablering af 
nye begravelsesformer på Nordre 
Den nye status over nuværende tilbageblevne lån (Muren på Søndre) efter udbetalingen af lånet til Off. 
toiletter på Nordre og lån til asfalt/Kloakrenovering på Nordre pr 31/12 2020, er taget til efterretning. 
 

                       Prioriteringen af nye ønsker er vedtaget. Alene Ønske 1: Nyt maskinhus fremsendes til PU til PSI skemaet. 
 

 
8. Opdatering på 360 graders undersøgelsen. 

Der blev afgivet en orientering. Punktet får fremover en ny overskrift. 
 

9. Evt. 
 
 
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  
Kalenderen er senest revideret den 15/1 2020  De seneste ændringer er fremhævet med gult.  
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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    

Valg/tiltrædelse nyt PU PU       16 til 5  1  

KGB og PU mødes Haraldsgade 
   13/14

15/28 
       

PU og formænd Bredballe  11    14      

ÅRSMØDER o. Lign.             

Kirkegårdskonference            Digitalt   5         

FDK-årsmøde Odense        6-8    

Kulturens årsmøde Svendborg     17-18       

 

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:             

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            

FDK-årsmøde             

Kulturens årsmøde             

Nordisk kongres kulturens Finland       24-26     
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