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                                                                                                                                                                   Vejle den 12 november 2015
   
 
 
 

REFERAT 
 
 

Mødedato:                    Mandag den 9 november 2015  

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Planlagt mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                17:30 

Mødeadresse: Havelodden 4 - 7100 Vejle 

Afbud fra: Emil Tang, Michael Ecke og Knud Dideriksen 

 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30 september 2015: 
Godkendt. 

                       Provstiudvalget fastslår at biskoppernes beslutning om at folkekirken også på lørdage, for enhver pris, skal  
                       afholde begravelser, urnenedsættelser og højtideligheder, står ved magt. 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt. 

 
3. Statusmeddelelser på sager under behandling: 

 
- Kirkegårdskonsulenten har godkendt skovkirkegården. Godkendelse af PU afventes. 

PU har godkendt planerne om en skovkirkegård på Nordre Kirkegård. Medierne orienteres og et forslag til 
et fællesmonument udarbejdes. Bl.a. udarbejdes et forslag med en stele hvorpå der kan placeres 
bronzeplaketter. Det hvide kors rykkes frem indtil det ikke konkurerer med fællesmonumentet. 
Finansieringsplanen genfremsendes til PU. 
 

- Udviklingsplanen for Nordre kirkegård leveres Preben Skaarup i slutningen af november 2015. 
Taget til efterretning. 

 
- Den markante indtægtsnedgang i 2018 - 2019 har en direkte sammenhæng med et faldende dødstal i 

bysognene i årene 2007 – 2013. (se Bilag) 
Årsagerne undersøges fortsat: De enkelte sognes tal, områdets begravelsesmønster, prispolitikken, 
gravstedstyperne etc. Hvad ligger der bag statistikken? 

 
                  

4. Regnskab 3 kvartal. 
Kvartalsregnskabet følger budgettet og afvigelsen på kirkegårdsdriften forventes opbrugt sidst på året. 
De årlige indtægter på gravstedsvedligeholdelse forventes ikke at nå budgettet, hvilket understreger tendensen 
med faldende indtægter på de årlige- og de flerårlige aftaler. 
Lønudgifterne er stabile og følger samlet set budgettet. Udgifterne til eksterne entreprenører opfylder 
forventningerne. 
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Der er afgivet ordre til udførelse af vedligeholdelses opgaver jvf. Synsprotokollen på Østre kapel og kirkegård 
samt skovkapellet. Vedligeholdelsesopgaverne udføres med driftsmidler. 
 
Mandskabsbygningen på Gamle og Nordre kapel forventes ikke nedrevet i indeværende år.  
Godkendt 
 

5. Den anonyme fællesskov: Skovkirkegården: 
 

Vedtægtsforslag:  
1) På Vejle kirkegårdes Skovkirkegård, kan der kun nedsættes urner udført i et biologisk nedbrydelige materiale som  

nedsættes under hensyntagen til skovbundens bevoksning. 
 
2) Skovkirkegården henligger som en naturlig løvskov hvor naturpræget tilstræbes, og der kun foretages begrænset hugst. 
Skoven består af ældre bøge- og egetræer med opvækst af bøg, birk, ahorn og røn. Skovbunden består af græsser, anemoner 
og bregner. Den eksisterende skov og dens bundbeplantning bevares. Ved pleje sigtes mod at opnå en lysåben skov, 
hovedsagelig med bøgebevoksning.    
3) Et fælles mindesmærke ved indgangen til skoven kan benyttes til blomster og pynt, da det ikke er tilladt at lægge minder på 
skovbunden. 

 
4) Ønskes en navneplade opsat som minde om den afdøde, bestilles den gennem kirkegårdskontoret og opsættes på 
fællesmonumenter. 

 
 

 Anonym Fællesskov Anonym Fællesplæne 

Pladser 1 1 

Deltagelse ved urnenedsættelsen Ja Ja 

Navneinformation valgfrit Ja Nej 

Fornyelsesmulighed Ja Nej 

Obligatorisk vedligeholdelse Ja Ja 

Urnemateriale nedbrydeligt Ja Ja 

GIAS nr. 3230 2051 

Pris 2015 Kr. 4.510,- Kr.3.600,- 

Foreløbig pris 2016 Kr. 4.557,- Kr.4.200,- 

   

 
                      Prisen på en plads i skoven beregnes til et niveau der svarer til en plads i plænen eller derunder. 

 
6. Kundeforespørgsel vedr. vedligeholdelsen af den muslimske gravplads (se bilag): 

Familien ønsker: 
1. Etableret hække om gravene 
2. En vedligeholdelse af græsset på gravene, der ikke indebærer kørsel på selve gravstedet med 

græsslåningskøretøjer. 
 

Kirkegårdsvedtægterne for den muslimske afdeling 2: 
 

Enhver muslim, uanset hvilken muslimsk retning, kan blive begravet i den muslimske afdeling på Vejle NORDRE Kirkegård. 
 
Gravsteder i græs til voksne/børn 
1. Der kan erhverves en eller flere gravpladser til renholdelse for 20 år. (10 år for barnegravsted) 
2. Der skal aftales en flerårig pleje- vedligeholdelseskontrakt for 20 år med Vejle Kirkegårde. (10 år for barnegravsted) 
3. Den flerårige pleje- og vedligeholdelseskontrakt dækker pleje- og vedligeholdelsen af gravstedet og en andel af fælles 
arealet. 
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4. Der udstedes gravstedsbrev til køberen som kan fornyes efter udløbet af fredningstiden. Gravstedsbrevet kan fornyes 
mindst 5 år og maks. 1 fredningsperiode på 20 år for en voksen eller 10 år for et barn. 
5. Anmeldelsen af begravelsen skal ske til Vejle Kirker og Kirkegårde senest 2 hverdage før begravelsen. 
6. Afdøde skal lægges i kiste inden begravelsen og begraves i kiste. 
7. Tildækning af graven foretages af kirkegårdens personale. Pårørende kan medvirke til at dække kisten med jord. 
8. Seneste aftaletidspunkt er kl.14:00 
9. Der er adgang til vand ved indgangen til gravpladsen. 
 
Gravstedets indretning: 
1. Der må anbringes 1 monument/gravsten på gravstedet: Højde: 80 cm, Bredde: 60 cm, Dybde: 15 cm. (Højde: 50 cm, 
Bredde: 30 cm, Dybde: 10 cm for barnegravsted). 
2. Der er ingen krav til monumentets materiale. 
3. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk på gravstedet. Vejle Kirkegårde sørger for 
afmærkning af gravstedet. Etablering af hæk og plantning af blomster og buske er ikke tilladt. 
4. Pynt og afskårne blomster kan anbringes foran monumentet. 
5. Kirkegårdstilsynet fjerner uden varsel uønskede planter eller konstruktioner. 

 
Vejle den 4 december 2012 
 
KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN i VEJLE 

 
Kunden har læst vedtægterne inden valg af gravsted.  

 
 
Der arbejdes videre med en løsning der omfatter en anden driftsmetode til vedligeholdelsen af græsarealerne 
over kisterne, der er forenelig med den muslimske religion. 
Mulighederne for etablering af hæk anses ikke for muligt i det pågældende afsnit, men andre løsninger 
undersøges. 

 
7. Budget 2016 

Budgetforslaget ligger samlet set på niveau med 2015 budgettet. De samlede årlige indtægter forventes at falde 
og modsvares af en tilpasning af driften og normeringen. Driftsniveauet fastholdes uændret. 
Godkendt. 
Indtægterne for årene 2018 – 2019 forventes at falde markant. 
Der tilstræbes et glidende generationsskifte der kan sikre det nuværende serviceniveau. Og en passende 
balance mellem fastansatte gartner og driftsleverandører. Den positive værdi ved oprettelse af en elevplads 
overvejes. 
 

                       Der udarbejdes en samarbejdserklæring vedrørende inkorporeringen af Sct. Nicolai Sogns regnskab og     
                       Kirkegårdenes regnskab, til det kommende formandsmøde den 25 november 2015. 
 
 

8. Personalesager: lukket møde. 
Intet 
 

9. Eventuelt 
Intet 
 

10. Kalender 
 
Næste KGB møde kl 14 den 9 december 2015: afslutning med personalet. 
Formandsmøde kl. 17 den 25 november  2015 i Jellings ”Byens hus” 
Poul Udsen fraværende den 27 april 2016. 
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Mødekalender 2015- 2016 
Møde Sted Nov. Dec Jan Feb Mar Apr. Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

KGB Havelodden  9 9 27 24 30 27 25 15 24 28 26 30 7 

Formandsmøder Havelodden  25   24     24  26   

PU møder Haraldsgade 12 17 20 11 17 13 11 13  5+26 24 16 15 

Budgetsamråd Menighedshus     17     5    

Kirkegårdssyn Havelodden           14    

Kirkegårdskonference            Nyborg     10         

FDK, DKL årsmøde Silkeborg          5-7    

Kulturens årsmøde Herning        6-7      

Konsulentrunde Haderslev Stift              

Kirkens Forum Fredericia              

Møde med PU Haraldsgade              
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