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Vejle den 3 juni 2013 
 

REFERAT 

 

 

Mødedato:                    Onsdag den 29 maj 2013. 

Mødetidspunkt kl.:          15:40 orientering på Nordre kgd. KGB møde 16:00 

Planlagt mødevarighed: 1½ time 

Mødeafslutning kl.:                17:15 

Mødeadresse: Nordre Kirkegård - Havelodden 4, 7100 Vejle. 

Afbud fra: Birgit Flindt – Knud Dideriksen - Anne Lundemann 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20 marts 2013 
                 Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Nyt pkt. 7a. vedr. gartnertimer 

3. Orienterende meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet o.a.): 
 

- Provstiudvalget foreslår at flerårige aftaler skal kunne tegnes med udløb til alle månedernes slutning 

jvfr GIAS. VKK har praksis for udløb en gang om året til 31.12 uanset aftalens ikrafttræden. 
De administrative konsekvenser undersøges. 
- Indtægtsopgørelser vedr. budgetmodellen sendt til PU. 
Indtægtsopgørelserne for 2012 indgår i budgetmodellen for 2014 
 

4. Klager over Kirkegårdenes plejeniveau BILAG 
 

Status på kirkegårdene Østre, Gamle, Søndre og Nordre – Vejle: 
Der er på nuværende tidspunkt gravsteder, med vedligeholdelsesaftaler, hvor ukrudtsmængden er 

utilfredsstillende. 
Der er områder af kirkegårdene, fællesområder mellem gravstederne, hvor ukrudtsmængden er 

utilfredsstillende og græshøjden for høj. 

Der er randzoner af kirkegårdene hvor plejestandarden er markant anderledes end resten af 
kirkegårdene. 

Der er dele af vejnettet der trænger til vedligeholdelse. 
 

Gravsteder med vedligeholdelsesaftaler omfatter alle former for gravsteder der er lejet ud med 

obligatorisk vedligeholdelsesaftaler (fællesplænerne og urnefælles anlæggene) og med individuelle 
vedligeholdelsesaftaler (Liniegravsteder til kister og urner.) 

 
Initiativer: 

Driftsafdelingen har vurderet og planlagt forårets anlægs og vedligeholdelsesaftaler på gravstederne og 

gik i gang med opgaverne i takt med sneens tilbagetrækning.  
 

Driftsafdelingen har taget initiativer der primo juni vil kunne registreres som forbedringer på særligt 
udsatte områder dvs samtlige gravsteder med vedligeholdelsesaftaler og græsarealer. Og ultimo juni 

som generelle forbedringer på samtlige kirkegårde. 
 

Lapning af vejnettet udføres hvor risikoen for person- og maskinskade er størst nu og i august 

påbegyndes renovering af vandafledningsnettet og asfaltbelægningerne på Nordre Kgd. 
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Strategien: 
Baggrunden for initiativerne er kirkegårdenes overordnede driftsstrategi som er fleksibilitet og 

timebehovs optimering. Kirkegårdene kan, på gravstedsområdet, sammenlignes med en 
produktionsvirksomhed der flytter affald. Der er mest affald at flytte i april og maj når betingelserne 

som i år er optimale og produktionen er afhængig af faktorer som klimaet, plantesorter og jordbonitet 

som der bliver taget højde for i planlægningen. Hertil indregnes økonomiske forudsætninger, 
fraværsrisici og driftsmetoder. Overordnet set er planlægningen baseret på kendte- og stipulerede 

faktorer. 
Ved gennemgangen af Nordre Kirkegård d.d. blev det konstateret at 
vedligeholdelsesstandarden for kirkegårdens parkdel fortsat var utilfredsstillende på især 
grusstierne, ved hækkene og vejkanterne. Der vat delte meninger om det høje græs og 
engarealerne. Robotplæneklipperens arbejde blev rost. 
Situationen afhjælpes ved indsætning af flere gartnere indtil videre og opsætning af 
informationsskilte ved arealerne med det høje græs.  

 
5. Nordre kapel og øvrige bygninger 

Haderslev Stift og Vejle Provsti har givet tilladelse til nedrivning af Nordre Kapel under forudsætning af 

at disponeringen af kapellets inventar kan godkendes.  
Kapellets klokke indgår i en klokkestabel på Nordre Kirkegård og der udarbejdes en liste over inventaret 

med henblik på afsætning til de øvrige sogne i provstiet. 
Umiddelbart efter nedrivningen er der indtil videre foreslået at reetablere arealet med et bassin og et 

kunstværk. 

Driftsbygningerne og ligkapellet på Gamle indstilles herefter til nedrivning. 
Inden nedrivning af Nordre Kapel udarbejdes et oplæg/visualisering af de fremtidige 
muligheder i forhold til helhedsplanen. Helhedsplan for kirkegården revurderes af en 
landskabsarkitekt.  
 
Kapellet på Gamle kirkegård vurderes fortsat at være bevaringsværdigt for kirkegården og 
kirken. Driftsbygningerne på Gamle kirkegård søges nedrevet. 
 

 

6. Toiletter på kirkegårdene 
Toiletterne på Gamle er lukket og der henvises til Vor Frelsers kirke eller Vejle Kommunes 

automattoiletter, toiletterne på Østre er lukket og der henvises til Vor Frelsers Kirke, Vejle Kommunes 

toiletautomater i centrum eller større varehuse (Føtex) og Toiletterne på Nordre er lukket og der 
henvises til Nørremarkskirken. 

Løsningsmuligheder: 
1.Leje af 1 toiletkabine fra TX12 i 6 måneder: kr.180.000,- 

2. Kirkegårdene/Kommunen opstiller/bygger et moderne unisextoilet med handicapfaciliteter, 

pusleplads og plads til en barnevogn og med egen indgang samt pissoir. Fuldautomatisk toilet hvor 
toilet og gulv rengøres, spules og desinficeres efter hvert besøg, en proces der tager cirka et minuts 

tid. Med eller uden betaling. (ref.: Roskilde: Hestetorvet og kirkegård) 
3. I samarbejde med Vejle Kommune investeres i et reklamefinansieret DECAUX toilet: 1 mill kr. 
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                 Toilet løsningerne opstilles nær hovedindgangen til kirkegården. 

Har kirkegårdene en forpligtigelse til at stille toiletter til rådighed til besøgende der kommer langvejs 
fra eller har et handicap.? 
Der er ikke krav om etablering af toiletter på kirkegårdene.  Toiletterne er lukket primært på grund 
af besparelser.  
Der er 2400 kirkegårde i Danmark med hver mindst et toilet. 
Toiletterne på Vejle Kirkegårde kan holdes rene for kr.35.000,- / år 
Spørgsmålet er om det er en folkekirkelig opgave at drive offentlige toiletter hvis det koster 
folkekirken kr. 80 mil. om året. 
 

7. Økonomi – Regnskab 2013 Kvartalsrapport. BILAG 

Udviklingen følger budgettet med enkelte afvigelser på lønnen. Samtlige indtægter for 
gravstedsvedligeholdelse i 2013 er indbetalt. Og til juni forfalder 1 af 2 rater udbetalinger for lån.  

Der er sket et markant fald i indtægterne på især renholdelse af urnegravsteder: 
 

Salg 2012 - 2013 2012 2013 Ændring % 

Blomster/buketter -122.181 -107.657 -14.524 11,89 

Renholdelse -723.111 -562.138 -160.973 22,26 

Grandækning -474.445   
 

0,00 

Total -1.317.725 -667.782 -175.497 13,32 

 

Årsager til faldet i omsætning undersøges. 
 
7a: gartnertimer forbrugt på sognenes grønne områder (præsteboliger, ved kirkerne osv.) ). 

Sognene orienteres når de aftalte timer er tæt på at blive brugt op. Ydelser på de grønne områder 
sker herefter for sognets egen regning. 
 

8. Havelodden 2´s tilbygningsplaner. BILAG 

Anders Havelodden 2, nabo til Havelodden 4 ønsker at bygge ud og anmoder om stillingtagen til 2 

muligheder: 1. salg af nogle kvm af kirkegårdens areal eller 2. godkendelse af byggeri som det er 
planlagt men som ikke overholder afstandskravene til matrikel skel. 

Kirkegårdsbestyrelsen godkender at der sker en tinglysning af det byggeretslige skel, under 
forudsætning af en godkendelse fra Haderslev Stiftsøvrighed. 
 

9. Vor Frelser sogns sognehus – påvirkning Gamle Kirkegård 
Sognehuset påvirker 1. Kommunens sti mellem kirkegården og det fremtidige sognehus. En sti som 

Kirkegårdene vedligeholder for kommunen. 2. Ligkapellet på hjørnet af kirkegården. Og 3. Træer på 
kirkegårdene tættest på det nye sognehus. 

 Der er ingen nyheder i sagen.  
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10. Eventuelt 
Den 19 juni aflyses på grund af åbent hus for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer i 
Haderslev Stift. Der er ikke valgt ny dato. 

 
Reserverede mødedatoer til møder i Kirkegårdsbestyrelsen: 

Måned Marts April Maj Juni 

KGB møde 20 24 29 19 

Måned August September Oktober November 

KGB møde 29 25 30 27 

Måned December    

KGB møde 11    

 
Personalesager: lukket møde:       
Ingen sager 
 
 
Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen  jzt@vejle-kirkegaarde.dk 
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