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Vejle den 15. november 2021 
 
 

Mødedato:                    Torsdag den 11. november 2021 

Mødetidspunkt kl.:          16:30 

Forventet mødevarighed: Ca. 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17:30 

Mødeadresse: Administrationsbygningens mødelokale- Havelodden 4 

Afbud fra: Mette Holm Pedersen og Kevin Larsen 

 
REFERAT  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6.oktober 2021 

Godkendt 
    

2. Godkendelse af dagsorden 
                       Godkendt 

 
3. Meddelelser og status rapportering 

- Den 30. november kommer revisionen på beholdningseftersyn i administrationen. 
                      Administrationen blev opfordret til at give kordegne besked om revisionsbesøg, for at få ro til at udarbejde  
                     diverse opgørelser til revisionen.                        

- GIAS har problemer med opdatering – nye brugere kan ikke tilgå systemet 
                      Kirkegårdskontoret er lige nu ved at oprette GIAS-aftaler, da vi på nuværende tidspunkt ikke har brugere. 

- ISDN2 lukkes af TDC – der arbejdes på at finde en løsning i administrationen – Emil hjælper. 
                       Der arbejdes fortsat på en løsning. 

- Mur på Søndre Kirkegård er blevet færdig og godkendt af arkitekt. 
                        Muren mangler fortsat en tagsten som der 

- Grandækning tager længere tid end forventet på grund af sen løvfald (mange blade), sygdom og mange 
jordbegravelser for øjeblikket (7 de sidste 4 uger). 

                        Det forventes at grandækning er færdig til 1. søndag i advent.                         
- Udbud på hækklipning (2022-2025) materiale er under udarbejdelse. 
Materialet snart klar til gennemgang. 
- Priser på snerydning er indhentet 

                        Priser på snerydning er indhentet og mangler gennemgang. 
- Alle kontrakter kommer fremadrettet ind over bestyrelsen 
- Der mangler lige nu 1,5 mand på kirkegårdene.  1 gartner og ½ stilling vedr. rengøring. På grund af det 

sene tidspunkt og dermed mindre arbejde vil stillingerne først blive besat primo 2022. 
- Stiftet skal kontaktes vedrørende den tildelte erstatning i forbindelse med ekspropriation af dele af Østre 

Kirkegård. Den tildelte erstatning er anket 1 gang, men det førte ikke til en ændring af beløbet. 
 

4. Kvartalsrapport for 3. kvt. 2021 
2021 kommer i bedste fald ud med et nul. Det overskud, som er ved udgangen af 3. kvt. 21 dækker kun 
udgiften til indkøb af gran.  Økonomien er stram og det er besluttet, at gennemgang af maskiner udskydes til 
2022. Normal foretages eftersyn ultimo året. 
Kvartalsrapporten blev godkendt. 
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5. Budget 2022 
Budget 2022 er endnu et år med store besparelser, herunder på efteruddannelse. Bestyrelsen vil se positivt på 
en overskridelse på denne post, hvis pengene kan findes et andet sted. Det kunne være med en indtægt for 
udlejning af Østre Kapel. 
 

Vejle Kirkegårde, CVR-nr. 59796917, Budget 2022, , Endelig budget afleveret d. 11-11-
2021 16:55 
 
 

6. Fælles annoncering 
- Tilbagemelding fra Henning Lauridsen vedr. forhandlinger med Jysk Fynske Medier. 

                       Henning holder inden længe møde med Jysk Fynske Medier. Der var enighed om at annoncerne kunne få et  
                      mere læsevenligt udtryk. Annoncerne er i dag i grå format med hvis tekst, hvilket er svær at læse for nogle. 

 
7. Den Rumænske Menighed 

- Emil Tang har afholdt møde med den Rumænske Menighed i forhold til anvendelse af Østre Kapel. Den 
Rumænske Menighed accepterer at betale driftsomkostningerne ved anvendelse af kapellet. Det 
undersøges pt. hvad de reelle driftsudgifter er. 

- Den Rumænske Menighed spørger om mulighed for at købe kapellet på Nordre Kirkegård. Emil Tang har 
sendt en forespørgsel til Stiftet om dette er en reel mulighed. 

- Bestyrelsen anmodes om at træffe beslutning vedr. lejeniveau for udlejning af Østre Kapel til den 
Rumænske Menighed. 

- Bestyrelsen anmodes endvidere om at drøfte et evt. salg af kapellet på Nordre Kirkegård. 
                        Den rumænske menighed fylder meget i Østre Kapel. Lige nu kan lokalerne ikke anvendes af andre. 
                        Det er aftalt med menigheden, at de skal betale for driftsudgifterne fratrukket den del som anvendes af  
                        andre. 
                        Beløbet bliver for 2021 på kr. 55.000 – en regning som Emil vil sørge for kommer frem til menigheden. 
                        Den rumænske menighed har forespurgt om mulighed for at købe enten Østre eller Nordre Kapel.  
                        Stiftet har oplyst at hverken Østre eller Nordre Kapel kan sælges. 
                        Bestyrelsen ønsker ikke at sælge. 
                        Ved udlejning til frikirker eller andre menigheder skal Provstiet godkende kontrakterne. 
 

8. Forespørgsel om Geochaching på Søndre Kirkegård 
En borger har fremsendt forespørgsel om muligheden for at udlægge geocacher på Søndre Kirkegård.  
Der vil være tale om placering af materiale rundt om på kirkegården samt ophængning i træer.  
Bestyrelsen anmodes om at træffe beslutning om vi ønsker, at kirkegårdene skal anvendes til dette formål. 
 
Bestyrelsen drøftede forespørgsel omkring geocaching på Søndre Kirkegård. Det blev besluttet at sige ok i en 
prøveperiode, men der må ikke hænges noget op i træer og planter eller graves noget ned på kirkegården. 
Disse genstande skal placeres udenfor kirkegården. 
Der skal desuden tages hensyn til de sørgende på kirkegården samt begravelser og urnenedsættelser. 
Inge giver besked til borger omkring beslutning. 
 

9. Evt. 
Julefrokost for bestyrelse og medarbejdere udskydes til næste år – evt. januar måned. 
Blomsterudbringning udskydes til næste møde. 
Rettelse til mødekalender for 2022 – næste formandsmøde er den 26. januar og ikke 27. januar. 
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Kalender for 2021 (Møder i KGB begynder kl. 16:30 og formandsmøder begynder kl. 15:45) 
                       Kalenderne er senest revideret den 19/08 2021.  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 Havelodden 4 27  24  26  25  6 11  

Borgermøde Søndre UVP NIC sognehus      7      

Formandsmøder KGB Havelodden 4 0      0  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. 26      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   10         

FDK-årsmøde             

Kulturens årsmøde             

Nordisk kongres ulturens Finland       24-26     

/ihh 
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