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Vejle den 31. januar 2022 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 26. januar 2022 

Mødetidspunkt kl.:          16:30 

Forventet mødevarighed: Ca. 1 ½ time 

Mødeafslutning kl.:                18:00 

Mødeadresse: Administrationsbygningens mødelokale- Havelodden 4 

Afbud fra: Christian Møller og Helle Anneken Appel Laursen 

 
REFARAT  

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. januar 2022 

Godkendt 
    

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 

3. Meddelelser og status rapportering 
- Ny opkobling til telefoni m.m. udsat til primo februar 

Sygdom hos ene leverandør betyder udsættelse af opkobling. 
- Der kommer en del gamle bilag ind for øjeblikket – helt tilbage fra februar 2021. 

Det giver meget ekstra arbejde med periodisering. 
Der følges op i sognene. 

- Stort problem med netkøb – der er behov for faktura – ordrebekræftelser i private navne kan ikke 
godkendes af revision. 
Der udarbejdes en skrivelse/vejledning omkring netkøb.  

- Der sendes regninger vedr. renhold og blomster for årlige aftaler i februar måned med betaling i marts.  
Der er tale om de årlige regninger som kunder forudbetaler. 

- Corona medfører meget fravær 
Der har været meget fravær i forbindelse med Corona især blandt gartnerne. 

- De stigende energipriser vil medføre ekstra udgifter for Vejle Kirkegårde i forhold til især gas og el. 
De stigende energipriser følges der løbende op på, da budgettet for 2022 er meget stramt. 

- Fjernvarmeprojekt på Østre Kirkegård er i gang. 
Det går langsomt fremad med projektet. Måske tidsplanen ikke holder? 

- Stillingsopslag vedr. ny gartner. 
Vi har lige modtaget en opsigelse, hvorfor der bliver ansat 2 gartnere. 

- Til info er der aftalt møde med bedemænd fra Houkjær. 
                         

4. Ny kontrakt  
- Aftale om hækklipning - aftale medsendt. 

Fremadrettet vil kontrakter komme til godkendelse i bestyrelsen inden underskrift. Den nu underskrevne 
kontrakt var en politisk beslutning vedrørende hækklipning i forbindelse med budget. Kontrakten gælder i 
4 år. 

 
5. Forslag til aftale mellem VKK og Den Rumænske Menighed 

- Der er udarbejdet et forslag til aftale mellem VKK og Den Rumænske Menighed vedr. Østre Kapel. 
Udkast medsendt. 
 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/


 
 

Havelodden 4 

 

7100 Vejle 

  

tlf.:    7582 1144 

 

vkg@vejle-kirkegaarde.dk 

                                     Vejle Kirker og Kirkegårde               www.vejle-kirkegaarde.dk 

 

                                                                                                                                                                                 Kirkegårdsbestyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Side 2 af 3 

Kontrakt skal ændres så det fremgår at Englen skal være synlig, samt at der skal være adgang til at 
fremvisning. Kontrakten sendes til endelig godkendelse i PU. 

 
6. Provstesyn 

- Der er Provstesyn den 17. marts 22 mellem kl. 8,00 og 16,30 – følgebrev medsendt. 
Hvem deltager? Tilmelding sker til Inge. 

 
7. Østre Kirkegård 

- Orientering vedr. ekspropriationssagen herunder orientering fra mødet mellem VKK og Vejle Kommune.    
Kvittering fra taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland medsendt.    
Der bliver en midlertidig materialeplads på Østre Kirkegård, da den nuværende bliver eksproprieret. 
Vejen ind fra Østerbrogade lukke ikke i første omgang. Der vil i fremtiden etableres en ny indkørsel fra 
Rødkildevej. Der er afholdt møde med kommunen som er positiv overfor denne ændring. 
Erstatningsbeløbet er ikke godkendt, hvorfor sagen er sendt videre til taksationskommissionen. 
Tidsplan for arbejdet er ukendt på nuværende tidspunkt.             

 
8. Orientering vedr. forsøgsordning 

- Forsøgsordning er forlænget med 2 år – breve medsendt. 
Forsøgsordningen hvor kirkegårdene har eget regnskab er forlænget med 2 år. Det forventes at ordningen 
på sigt bliver permanent. Alle der har været med i denne ordning har forlænget ordningen.  

   
      9.            Blomster 
                      -  Beslutning omkring opgaven med flytning af blomster. 
                          Flytning af blomster svarer arbejdsmæssigt til arbejdsgangen ved en urnenedsættelse. 
                          Med udgangspunkt i tallene fra 2020 medfører det et merforbrug af timer på ca. 65%. 
                          I 2020 var der 269 urnenedsættelser – iflg. tidligere opgørelse 176 mulige opgaver. 
                          Ikke medlemmer skal betale det fulde beløb for evt. blomsterhåndtering.  
                          Det drejer sig på årsbasis (2020) om ca. 51 ud af 176 højtideligheder eller 29% 
                          Beslutningen udsættes. 
 
     10.            Evt.       
                        Der skal afholdes et orienteringsmøde med personalet hos Vejle Kirkegårde snarest muligt.      
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                       Kalender 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       16     

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        11-16    

             

 
/ihh 
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