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REFERAT 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 27 maj 2015 

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                 

Mødeadresse: Havelodden 4 – 7100 Vejle 

Fraværende på afbud Ingen 

  

  

 
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22 april 2015: 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt 

 
3. Statusmeddelelser: 

- Udmatrikuleringen til Sct. Nicolai huset på Søndre er godkendt af Haderslev Stift. 
Byggeriet er i gang. Kontoret modtager byggemødereferater. 

- Udviklingsplan Nordre 
Landskabsarkitekt Preben Skaarup udarbejder, vejledende udviklingsplaner for provstiets kirkegårde. 

- Optegning af kirkegårdskort og implementering i kirkegårdssystemet 
Provstiudvalget opretter et GIAS udvalg til at gennemgå nuværende priser. 

- Nedrivning af MB Gamle 
Der er modtaget tilladelse, fra stiftet til at rive bygningen ned og efterfølgende etablering af grønt 
område.  

- Biskoppen ønsker undersøgt om menighedsrådene i stiftet, afviser borgers ønsker om højtideligheder, der 
medfører ekstra vikarudgifter, på grund af dårlig økonomi. 
Det er ikke tilfældet for bysognene i Vejle 

- Lif2save hjertestarter på øvrige kirkegårde. 
Alle bysognene har foreløbigt budgetteret med opsætninger af hjertestartere i 2016: 

 
4. Provstesyn. Godkendelse af protokol: 

Grundlag for prioriteringsplan for afvikling af synsudsatte opgaver, hvoraf de mest omfattende er: 
a. Renovering af Søndre kirkegårds mur langs med Koldingvej kr. 1.500.000,- 
b. Etablering af maskinfaciliteter på Nordre kirkegård ved overdækning af eksisterende mandskabsbygninger, 

samt indretning af materialeplads. Kr.1.000.000,- 
c. Renovering af belægninger på Østre-, Gamle-, og Søndre kirkegårde: kr. 400.000,- 
d. Renovering af gitter på Gamle kirkegård: kr. 400.000,- 
e. Renoveringsarbejder på Østre kapel: kr. 400.00,- 
 
Der kan vurderes ud fra prioriterede kriterier:  
1. Vigtige bygningsdele (tag, vinduer, afløb etc.) og mindre vigtige bygningsdele (mur, gitter etc.) 
2. Vedligeholdelse af bygninger og bygningsværker og forbedringer af driftsfunktioner. (maskinhus) 
3. Vedligeholdelse af meget synlige elementer (låger, døre, belægninger, vinduer etc.) og mindre synlige 

elementer (fuger, tilbagetrukne arealer, etc..) 
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Eksempel på: 
1. Synlig, vigtig bygningsdel der kan forbedre driftsfunktionerne: Maskinhus og materialegård (Tag) 
2. Synlig og vigtig bygningsdel: Vinduer og døre i skov- og Østre kapel 
3. Synligt og vigtigt element på kirkegårdene: Vejbelægninger: Skovkapellets belægning og øvrige belægninger 
 
Skovkapellet og Østre kirkegårds port prioriteres højt og prioriteret oversigt med tids- og finansieringsplan 
udarbejdes. Bemærkninger er taget til efterretning og fremsendes til PU. 

 
5. Godkendelse af Kirkegårdsbestyrelsesvedtægterne:                        

Vedtægterne underskrives endeligt da alle sognene har godkendt dem. 
Vedtægterne blev underskrevet 

 
6. Kalender: 

Næste møde den 25 august 2015. Mødet 16 juni er aflyst. 
Formandsmøde: kl.15:00 – 17:00: inkorporerings organisering… og Kirkegårdsbestyrelsesmøde kl. 17:00 -18:00   
 

7. Personalesager: lukket møde:  
En sag blev behandlet. 
 

8. Evt.  
Intet 

 
2015 
Møde Sted maj Jun aug. sept. okt. Nov. dec. 

KGB Havelodden  27 16 25 30 28 25 9 

Formandsmøder Havelodden    25     

PU møder Haraldsgade 18 17 26 17 20 16 17 

Budgetsamråd Menighedshus   26     

Kirkegårdssyn + provst Havelodden  4       

Kirkegårdskonference            Nyborg        

FDK, DKL årsmøde Frederikshavn    7-9    

Kulturens årsmøde Bornholm  8-9      

Konsulentrunde Haderslev Stift        

Kirkens Forum Fredericia    25-26    

Møde med PU Haraldsgade        
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