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Vejle den 12.oktober 2021 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 6.oktober 2021 

Mødetidspunkt kl.:          16:30 

Forventet mødevarighed: Ca. 1 time 

Mødeafslutning kl.:                18:40 

Mødeadresse: Administrationsbygningens mødelokale- Havelodden 4 

Afbud fra: Helle Anneken Appel Laursen, Kevin Larsen, Ulla Rasmussen 

 
Referat 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2021 

Godkendt 
   

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Meddelelser og status rapportering 
- Orientering om arbejdet i administrationen og på kirkegårdene 
- KAS er fra 1. oktober og ca. 3 uger frem lukket ned på grund af opdatering til ny version. 

                       Orientering om nedlukning af KAS som vil være lukket ned i ca. 3 uger, hvilket betyder at der ikke kan 
                       udbetales lån eller oprettes GIAS-aftaler (flerårige aftaler for pasning af kirkegårdene). Det betyder en 
                      ophobning af arbejde, når der åbnes for adgang igen. 
                      Ligning for oktober er ved en fejl ikke blevet indbetalt fra Vejle Kommune. Pengene vil først indgå på                 
                       NEM-konto d. 8. oktober. 
                       MobilePay kræver opdatering af informationer om bestyrelsesmedlemmer til brug for opdatering af data   
                      med henvisning til hvidvask lovgivning. 
                      Liste blev sendt rundt for indhentning af de ønskede oplysninger. 
                      På kirkegårdene er der nok at se til, da 1,5 stilling ikke er blevet genbesat i forbindelse med flere som er gået  
                      på pension.  De vakante stillinger vil først blive besat i 1. kvt. 2022.                              

 
4. Behandling af revisionsprotokol vedr. regnskab 2020 

- Dokumenter vedhæftet dagsorden 

       Svar til revisionsprotokol: 
Forklaringer til bemærkningerne i revisionsprotokollat vedr. regnskab 2020 for 

Vejle Kirker og Kirkegårde 
 
 
Revisionens bemærkninger: 
 

Tilgodehavender  
8 Vi har konstateret debitorer med ekstraordinær lang kredittid. Regnskabsfører oplyser, at forskellige tiltag er 
undersøgt og igangsat i forhold til inddrivelse af de forfaldne beløb.  
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Svar: 
Taget til efterretning. Forskellige tiltag er undersøgt og igangsat med henblik på en løsning af 
problemstillingen. Bemærkningen vedrører et beløb på kr. 23.070 kr.  
 
 

9 I lighed med sidste års protokolbemærkning konstaterer revisionen, at der er bankkonti registreret i Vejle 
Kirkegårdes CVR-nummer, som fremgår i Vor Frelser og Sankt Nikolaj regnskaber. Vi opfordrer til, at der hurtigst 
muligt sker korrekt registrering af ejerforholdene af de enkelte bankkonti, og har af regnskabsfører fået oplyst, at 
midlerne hæves i 2021.  

 
Svar: 
Taget til efterretning. Korrekt registrering foretages i 2021. Ligeledes hæves midlerne i 2021. 
 
 

10 På opsparingskontoen 638124 indgår foruden konti i Jyske Bank en konto i Sydbank. Revisionen har ikke 
modtaget en årsopgørelse, men et kontoudtog, fra Sydbank, hvor det fremgår, at der er et indestående på DKK 
52.727, som delvist kan afstemmes til bogføringen. Regnskabsfører oplyser, at forskelsbeløbet på DKK 3.329 
skyldes ikke bogførte renter og gebyrer for 2019 og 2020, som vil blive efterposteret i 2021. Da vi ikke har modtaget 
en årsopgørelse fra Sydbank, har vi ikke kunne kontrollere fuldstændigheden af bankkontiene.  

 

Svar:  
Taget til efterretning. Der er tale om en konto som skal lukkes. Det bemærkes dog at kontoudskrift og 
korrespondance med banken er fremsendt til revisor den 30. august og 7. september. Kontoen vil blive 
lukket i løbet af 2021. 
 

Lønninger  
11 Den modtagne oversigt fra E-indkomst (lønindberetning til skattemyndighederne) med specifikation af udbetalte 
lønninger pr. medarbejder er ikke underskrevet af formand og kasserer. Menighedsrådet opfordres til efterfølgende 
at gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket fejlagtig lønudbetaling.  

 
Svar: Taget til efterretning. På grund af sygefravær har det ikke været muligt at få dokumentet 
underskrevet. Oversigten er efterfølgende gennemgået. 
 
 

13 På konto 741120 ”Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde” er der fra tidligere år fremført DKK 
169.697. Beløbet vedrører afholdte omkostninger i tidligere år vedrørende udvidelse af kølefaciliteter. Kirkekassen 
har hverken i 2020 eller 2021 modtaget ligningsmidler til at dække det fremførte underskud. Revisionen vurderer 
på den baggrund, at anlægsarbejdet må anses for afsluttet, og at kirkekassen derved har fremført et underskud på et 
anlægsarbejde fra tidligere år.  

 
 
Svar: 
Taget til efterretning - Kr. 169.697 lukkes i regnskab 2021. 
 
14 Revisionen erindrer i ovenstående tilfælde om, at når et anlægsprojekt ikke kan gennemføres som forudsat inden 
for den fastsatte bevilling, skal menighedsrådet straks forelægge sagen for provstiudvalget med henblik på ændring 
af projektet eller forhøjelse af bevillingen. Revisionen anbefaler, at dette sker snarest.  

 

 

 

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 3 af 5 

Svar:  

Taget til efterretning – der fremsendes ansøgning til Vejle provsti om anvendelse af frie midler til dækning af 

merudgiften. 

 

15 Som et led i vurderingen af, om der er udvist tilstrækkelige økonomiske hensyn i forvaltningen af afholdte 
udgifter mv., har vi anmodet om en genpart af valgte (og fravalgte) tilbud ved anlægsarbejder over DKK 300.000. 
Menighedsrådet har ikke fremsendt det ønskede materiale. Vi anbefaler generelt, at der i regnskabsinstruksen 
indarbejdes en beskrivelse af, hvornår der kan/skal indhentes tilbud, således at menighedsrådet har dokumenteret, 
at der er udvist tilstrækkelige økonomiske hensyn.  

 
Svar: 
Taget til efterretning. 
 
 

5. Budget 2022 
Det foreløbige budget for 2022 blev gennemgået. Budgettet indeholder store besparelser på vedligehold af 
bygninger, vedligehold af maskiner samt indkøb af maskiner.  En stor del af de nuværende maskiner er i 
meget dårlig stand og trænger til udskiftning. Der er oprettet projektnummer på alle maskiner så udgifterne 
til hver enkelt maskine kan overvåges fremadrettet. Budgettet tåler således ikke ekstra uforudsete udgifter. 
Det endelige budget godkendes på næste møde. 
 

6. Godkendelse af kontrakt vedr. Skibet 
- Kontrakt vedhæftet dagsorden 
Kontrakt med Skibet er nu klar til godkendelse. Kristian og Inge har deltaget i et møde med Skibet 
Menighedsråd og aftalt tilretning af kontrakten, som gælder for en 4-årige periode.  Kontrakten er godkendt 
og underskrevet af Skibet Menighedsråd.  
Kontrakten blev godkendt af bestyrelsen.                         
 

7. Drøftelse/beslutning vedr. blomsterhåndtering vedr. begravelser 
- Beregning vedhæftet dagsorden  

                       Den fremsendte oversigt blev gennemgået. Opgaven vil medføre en ekstra udgift på mindst 200.000 pr. år til  
                      lønninger og administration. 
                      Udgiften indeholder koordinering og booking af personale samt selve opgaven med håndtering af blomster til  
                      gravsted. 
                      Der er behov for flere undersøgelser. 
                      Beslutning udsat. 

                                     
8. Østre Kirkegård og udvidelse af Østerbrogade 

Der har været afholdt et møde vedr. ekspropriering, hvor Jens Zorn Thorsen og Henning Lauridsen deltog. 
Der er nu kommet materiale som er fremsendt sammen med denne dagsorden. 
Emil Tang har skriftligt klaget over størrelsen på erstatning, da den langt fra dækker de udgifter som der vil 
være til reetablering på Østre Kirkegård.  
 

9. Beslutning vedr. asfaltering på Gamle Kirkegård. 
Asfalt på Gamle Kirkegård er i meget dårlig stand. Der er ingen midler i kassebeholdningen til opgaven. 
Afventer syn næste år. 
 

10. Østre Kirkegårds jubilæum 150 år den 2 november 2021 og historisk folder. 
Forslag til markering kan være en andagt i kapellet samt granpyntning med 150 år som tema. 
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11.         Vores fællesannonce i Ugeavisen.  
               - Kontrakten løber i 24 måneder af gangen og kan opsiges pr. 1.10.2021 med udløb 31.12.2021. 
               Der var enighed om at annoncen ikke kan undværes, hvorfor kontrakten er blev sagt op. Henning Lauridsen             
              Kontakter Jysk Fynske Medier med henblik på forhandling omkring annoncen. 
 
 
12.         Evt. 
              Vintertjeneste er i udbud og der forventes svar i næste uge. 
              Forslag omkring ændring af tidspunkt til kl. 19 – tages op på næste møde 

 
 
 
 
 
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. 27      24  5   

Kirkegårdssyn Kirkegårdene       16     

KGB + personale Adm. bygn.          25  

DEADLINES:             

Kvartals/årsregnskab Afleveringsfrist    1  1  1   1 
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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 kulturens Finland       24-26     

 
/ihh 
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