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DAGSORDEN 
 
 

Mødedato:                    Tirsdag den 25 august 2015  

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17 

Mødeadresse: Havelodden 4 – 7100 Vejle 

Fraværende Eva Jensen, Michael Ecke og Knud Dideriksen 

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

Godkendt 
2. Godkendelse af dagsordenen: 

Godkendt  
3. Statusmeddelelser på sager under behandling: 

- Vedtægter for Kirkegårdsregnskabernes inkorporering i Sct. Nicolai sogns regnskab, ved kvartals- og 
årsregnskaberne er godkendt af Kirkeministeriet juli 2015. Bilag  
Regnskaberne føres særskilt og har fortsat selvstændige styrelse. Den kirkelige ligningen tildeles særskilt. 

- Offentlig tværby stiforbindelse igennem Gamle kirkegård: første møde aftalt med Vejle Kommune. 
Emil Tang, Provst Leif Arffmann og Jens Thorsen deltager fra KGB. Oplæg fra Vejle Kommune afventes. En 
ny sti kan betyde omlægning af eksisterende stier i og omkring kirkegården og skal koordineres med 
nedrivningen af mandskabsfaciliteterne.  

- Poul Udsen orienterede om at Jens Thorsen er blevet master i offentlig ledelse. Og jens Thorsen takkede for 
uddannelsen og erkendtligheden. 

 
4. Regnskab: andet kvartal. Bilag 

Regnskabet for andet kvartal udviser et forventet forbrug for året. 
 
5. Kirkegårdsvedtægter. Revidering  

- Kirkegårdsvedtægterne ønskes tilpasset med krav om: 
5.1: Kirkegårdene modtager kun nedbrydelige urner. Uforgængelige urner henvises til kolumbariet. 
5.2: Kirkegårdene modtager ikke kister af hårdt træ (eg, ask, teak osv.) eller kister af zink. Kun kister udført 
af let omsættelige træsorter modtages. 
5.3: Der kan højst forudbetales for en fredningsperiode ved nybegravelse. Herefter fornyelse efter 
gældende regler. 
Godkendt. 

 
6. Godkendelse af reviderede kolonihavevedtægter. 

Kolonihavernes vedtægter skal grundlæggende revideres og følgende væsentlige punkter indføjes: 
- Kolonihavehusene er ikke uopsigelige. 
- Kolonihavehusene opsiges med 20 års varsel.  
- Der aftales regler for bebyggelsesprocenter og bebyggelseshøjde. 
- Overnatning er ikke tilladt. 
- Udlejning kan kun ske til borger i Vejle by/ kommune 
- Afbrænding er ikke tilladt. 
- Brug af pesticider er ikke tilladt. 
- Benyttelse af kapellets toiletter er ikke tilladt. 
- Hække og anden beplantning omkring kolonihaverne vedligeholdes på et højt plejeniveau (sømmeligt osv.) 
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Eksempler på andre kolonihaveforeningers vedtægter fremskaffes. Der søges eksempler på vedtægter 
vedrørende overnatning, handel med huse og grunde, pris på leje og opsigelsesvarsler. 

  
7. Aflæggelses af regnskaber og ansøgning om dispensation for CVR numre. 

Kirkegårdsbestyrelsen overholder alle kirkeministeriets krav med anvendelse af Se nr.. og P. nr.:  
Citat: ”Om regnskabet føres i et fælles system er irrelevant, hvis der kan ske opdeling og aflæggelse af relevante 
regnskaber samt kvartalsrapporter for hvert menighedsråd.” (Kirkeministeriet: dok. 60493/15 p.2). 
 

Hertil kommer at der aflægges særskilt regnskab for løn og moms for sognene. 
 

8. Forslag til provstiudvalget til revidering af priserne for flerårige vedligeholdelser (GIAS) samt øvrige priser:  
 

- Status på indtægternes udvikling i provstiet efter indførelse af fælles priser for flerårige gravstedsaftaler i 
provstiet. 

- Erhvervelsespriserne hæves for at dække de stigende fælles omkostninger. 
Godkendt 

 
9. Oversigt over priser på kistebegravelser i fællesplæner i Danmark (muslimsk afd., Vejle). Bilag 

Prisoversigten, der sammenligner erhvervelsesprisen, vedligeholdelsesprisen samt prisen for begravelsen, viser 
at Vejle ligger i den dyreste tredjedel målt på kundens omkostning pr. år i fredningsperioden. Fredningsperioden 
er 20 eller 25 år. 
Begravelsesanlæggene kan ikke sammenlignes da vi ikke kender anlægsomkostningerne som driftsudgifterne er 
baseret på. eller forskelle i driftsstandard, service og anlægstypens vedligeholdelseskrav.  
Prisniveauet for den muslimske afdeling fastholdes på det eksisterende niveau. 

 
10. Begrænsning af dage til urnenedsættelser. 

For at mindske spredningen af urnenedsættelser og forbedre arbejdstilrettelæggelsen, anbefales det at samle 
urnenedsættelserne med familiedeltagelse på færre dage i ugens løb.  
Torsdag, fredag og lørdag anbefales, da der aktuelt er flest aftaler på de dage. Mandag og tirsdag vil herefter 
ikke kunne vælges til nedsættelse af urner. Der kan dispenseres i usædvanlige situationer. 
Godkendt. 
 

11. Personalesager: lukket møde:  
Ingen 
 

12. Evt.  
Timeforbrugsoversigt afleveres til november. 

 
Mødekalender 2015 
Møde Sted sept. okt. Nov. dec. 

KGB Havelodden  30 28 25 9 

Formandsmøder Havelodden    25  

PU møder Haraldsgade 17 20 16 17 

Budgetsamråd Menighedshus     

Kirkegårdssyn + provst Havelodden      

Kirkegårdskonference            Nyborg     

FDK, DKL årsmøde Frederikshavn 7-9    

Kulturens årsmøde Bornholm     

Konsulentrunde Haderslev Stift     

Kirkens Forum Fredericia 25-26    

Møde med PU Haraldsgade     
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