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REFERAT 
 
 

Mødedato:                    Onsdag  den 4 maj 2016  

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Forventet mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                 

Mødeadresse: Havelodden 4 - 7100 Vejle 

Afbud: Michael Ecke – Birgit Flindt  – Knud Dideriksen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7 marts 2016: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt 

 
3. Meddelelser og status på sager under behandling: 

- Afvaskningslokalet har været i brug første gang. 
Lokalets indretning er tilfredsstillende 

- Bygningstjek for de fire sognes bygninger afventer udmelding fra PU 
Taget til efterretning 

 
4. Kirkegårdenes kvartalsregnskab 2016 - 1:  

 
Kvartalsregnskabet i hovedtal eftersendes: 

Godkendt 

 
5. Anlægsoversigt 2016: 

Skovkapellet har højeste prioritet i 2016. 
Udover renovering af vinduer og døre samt disponering over tomme lokaler, vil belægningen omkring 
skovkapellet blive renoveret. I øjeblikket undersøges om der kan etableres en diffusionsåben belægning som kan 
absorbere vand ned i undergrunden, fremfor en asfalt- eller tæt flisebelægning. Belægningsprojektet er vurderet 
til kr. 800.000,- og vil indeholde nyt kloak/afvanding, belægning samt træer. 
Skovkirkegårdens ibrugtagning i 2016 med forventet indkøb og opstilling af et fællesmonument. 
Etablering af urnegravsteder på Gamle kirkegård. 

Til inspiration besigtiges columbariet i Silkeborg. Muligvis den 14 juni 2016 fra kl.15:00.  Der skal tænkes i markedsføring 
ved bl.a. at tilbyde plads til to ægtefæller ved siden af hinanden i den anonyme fællesplæne eller skovkirkegården. 
Bruge rødbøgen til monument som træet står og etablere vandbassiner af rustfrit stå rundt om træer.  Bænke og blomster 
og steler med plads til navneplaketter. Samtidig findes en anden placering til korset i nærhede.  
 
Godkendt. 
 

 
 

6. Udviklingsplan for Nordre Kirkegård: 
Implementeringsplan: 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Etape 1: 2016 - 2017 

1. Udviklingsplanen indgår i en offentlighedsfase med borgerne og en høringsfase med ansatte og provsti inden den 

endelige godkendelse af planen af provstiudvalget. 

2. Nordre kapel: Det er afgørende for planens implementering at kapellet fjernes inden udgangen af 2017. Derved 

flyttes fokus i højere grad på Skovkapellet og de centrale begravelsesområder af kirkegården som er de bærende 

elementer i udviklingsplanen. 

3. Fællesplænen: Det er afgørende for begravelsesformernes udvikling at urnenedsættelserne i fællesplænen udfases. 

Senest efter den 31.12.2017 indgås ikke nye aftaler i området undtagen aftaler for afdøde ægtefæller. 

4. Der udarbejdes en kirkegårdsvedtægt, i henhold til den overordnede plan for de tidligere kistebegravelsesområder i 

kvartererne nærmest Skovkapellet. Herunder hvilke områder af kirkegården der lukkes indtil videre for salg. 

5. Der udarbejdes en kirkegårdsvedtægt i henhold til den overordnede plan, for begravelser indenfor de to diagonale 

korridorer. 

6. Der udarbejdes supplerende kirkegårds vedtægter til de øvrige områder indenfor det centrale begravelsesområde 

og i kirkegårdens periferi, i nødvendigt omfang. 

7. Et fællesmonument opstilles ved skovkirkegården med mulighed for opsætning af mindeplader. 

8. Der udpeges egnede lokaliteter til etablering af vandbassiner eller fordybninger til opsamling af regnvand. Der 

anlægges mindst to bassiner i etapeperioden. 

 

Etape 2: 2018 – 2028 

1. Der udarbejdes efter behov et detaljeret planmateriale af kirkegårdens afdelinger, i henhold til den overordnede 

udviklingsplan. 

2. Vandbassiner etableres i henhold til udviklingsplanen. 

3. Eksisterende grusstier fjernes løbende i takt med sløjfninger af gamle gravsteder. 

4. Mindst et anlægsprojekt afvikles hvert år i henhold til udviklingsplanen beplantningsoversigt. 

 

Forslag til handlingsplan: 

Efter mødet med PU om planen den 2 juni 2016 kl. 16:00 indkaldes til offentligt borgermøde i august og først herefter vil 
kommunen tage stilling til ansøgningen om nedrivning af Nordre Kapel. 
Udviklingsplanen og implementering planen er godkendt og sendes videre til PU. Der træffes på et senere beslutning om 
beplantning af områderne ved adm. bygning og på kgd syd side. Presse og kommune involveres så tidligt som muligt. 
Sende reminder ud et par dage før. Møde med kommune en i juni inden det går til pressen. Opdateret tilbud på nedrivning 
af kapellet. 
 
 

7. Urnegravsteder på Gamle: forslag til nye urnegravsteder i kvarter 2: 
Urnegravstederne placeres i plænen som særskilte gravsteder. Gravstederne kan vedligeholdes af ejeren eller 
kirkegårdene. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Urnegravstedsarealet har en større spredning. Der er 150 mellem gravstederne og der anlægges en 
opholdsplads. 

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Godkendt. Den nye plan tilfører Gamle kirkegård nye elementer i en organiseret udvikling og modernisering af 
kirkegården. 
 

8. Genopstilling af kirkegårdsbestyrelsens medlemmer til menighedsrådsvalget i efteråret 2016: 
Samt forslag til afslutning inden valget. 
Michael Bersøe Ecke, Birgit Flindt, Emil Tang, Eva Jensen og Søren Winther Nielsen fortsætter. 
Lene Husted og Knud Johannes Dideriksen fortsætter ikke. 
Fredag den 25 november afsluttes arbejdet i denne Kirkegårdsbestyrelse. 
 

 
9. Foreningen for Kirkegårdskulturs årsmøde tilmelding: 

Birgit Flindt 
 

10. Personalesager: lukket møde. 
- Ingen sager 
 

11. Eventuelt 
Hundelufter, er et stigende problem i midtbyen – løsninger overvejes. 
Billede, nyheder, kontrol på stedet på forskellige tidspunkter.  
 

12. Kalender for 2016 
- Ændringer: møde med PU torsdag den 2 juni 2016 kl.: 15:00 vedr. Udviklingsplanen. 
Afsluttende møde tirsdag den 29 november kl.18:00 
 

Møde Sted/Andet Maj Jun Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

KGB møder Adm.bygn. 4+25 2 24 28  2  

Kvartals/årsregnskab Tidsfrist 31  31   30  

Beh.revisionsbem. Tidsfrist     15   

Aflevering af budget Tidsfrist      15  

Budgetsamråd Menighedshus    5    

Formandsmøder Havelodden    24  26   

PU møder Haraldsgade 11 13  5+26 24 16 15 

KGB + personale Adm.bygn. 25     25  

Kirkegårdssyn Havelodden     14    

Kirkegårdskonference            Nyborg        

FDK, DKL årsmøde Silkeborg    5-7    

Kulturens årsmøde Herning  6-7      

Konsulentrunde Haderslev Stift        

Kirkens Forum Fredericia    X    

Møde med PU Haraldsgade        

http://www.vejle-kirkegaarde.dk/
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Afslutning med KGB Vejle      29  

Nye menighedsråd Vejle      27  

 

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

