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REFERAT 
 
 

Mødedato:                    Onsdag den 2 november 2016  

Mødetidspunkt kl.:          16:00 

Forventet mødevarighed: 1 time 

Mødeafslutning kl.:                 

Mødeadresse: Havelodden 4 - 7100 Vejle 

Afbud: Emil Tang, Lene Husted 

 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28 september 2016: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsordenen: 
Godkendt 

 
3. Meddelelser og status på sager under behandling: 

- Mødet med Kirkeministeriet 
Ministeriet kan ikke godkende at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Sct. Nicolai sogn og 
Kirkegårdsbestyrelsen om vilkårene for inkorporeringen. I stedet henvises til lovgivningen og tillid. 

 
- Seminar om institutionskirkegårde i Århus – (ARTIKEL) 

Der blev bl.a. henvist til Brejnings institutionskirkegårds forbilledlige restaurering og bevaring. 
 

- Orienteringsrunde til de nye menighedsråd. 
Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen og teamleder Inge Hauge Hansen planlægger at besøge 
menighedsrådene på de førstkommende menighedsrådsmøder, for at orienterer menighedsrådene om 
kirkegårdenes – og administrationskontorets opgaver. Senere inviteres de fire sognes kasserer, formænd 
og kontaktpersoner til et uddybende orienteringsmøde. 
 

- Nyt regnskab 
Administrationskontoret fører nu Smidstrup- Skærups regnskab. 
 

- Nordre Kapel 
Vejle Kommune arbejder på sagen.  

 
 

4. Synsrapport 2016 
Der blev ikke tilført nye synsudsatte opgaver (BILAG) ved synet. 
Flytning af materialegården på Nordre kirkegård til en mere bekvemmelig placering ved indgangen til 
kirkegården, i forbindelse med mandskabsbygningerne, er omfattende og udgiften hertil anslås til kr. 1 mill. 
Ihh til sysnrapporten, men udgiften forventes at blive højere og bør indgå i anlægsbudgettet for 2018. 

 
 

5. Kvartalsrapport 3 kvartal (BILAG) 
Det økonomiske forbrug følger budgettet. Estimatet for det afsluttende regnskab er optimistiske. Antallet af 
sager har været stabile eller svagt stigende i forhold til 2015. 
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Udgifterne til renovering af Skovkapellet iht. til KGB prioritering af driften i 2016, bliver bogført i 4 kvartal og 
beløber sig til ca. kr. mill., - som er henlagt til dette formål. 
Den delvise renovering iht. synsrapporten, af Østre kapel påbegyndes i 2017. 
Godkendt 
 

6. Budget 2017 (BILAG): 
Budgettet for 2017 er udarbejdet på baggrund af 2015 regnskabet, halvårs regnskabet for 2016 og specifikke 
ønsker indgår i budgetlægningen. Personale normeringen i 2017 vil være uændret i forholdt til 2016, der er ikke 
planlagt større ændringer i driftsmønsteret. Den udvendige vedligeholdelse af Østre kapel prioriteres. Et evt. 
overskud i kassebeholdningen forslås henlagt som et bidrag til at imødegå de faldende indtægter fra 
gravstedskapitalerne i 2018 og 2019 i henhold til udsendt betalingsoversigt fra Provstiudvalget den 11 oktober 
2016. 
Budgettet er gennemgået og vedtaget og kan overdrages til inkorporering i Sct. Nicolai Sogns regnskab. 

 
7. Svar fra PU på KGB bemærkningerne til revisionsbemærkningerne 

Kirkegårdsbestyrelsen gennemgår provstiudvalgets bemærkninger på det næste møde den 29 November 2017. 
 

8. Ansøgning til udvalget for umistelige kirkegårde om nedlæggelse af Østre kirkegård, Vejle 
Det anbefales at der på baggrund af den første samtale med konsulent og landskabsarkitekt Preben Skaarup 
ansøges udvalget om at nedlægge / udfase kirkegården. Ansøgningen begrundes med et behov for 
myndighedernes stilling til Kirkegårdsbestyrelsens beslutning som forudsætning for det videre arbejde med at 
udarbejde en udviklingsplan for Østre kirkegård. Om det tillades at udfase kirkegården eller om der gives afslag 
herpå har indflydelse planlægningen af kirkegårdens udvikling. 
Godkendt 
 

9. Personalesager: lukket møde. 
- Ingen sager 
 

10. Eventuelt 
                       

 
11. Kalender for 2016 

 
Møde Sted/Andet 

Nov. Dec. 

KGB møder Adm.bygn. 2 7 

 Kvartals/årsregnskab Tidsfrist 30  

Beh.revisionsbem. Tidsfrist   

Aflevering af budget Tidsfrist 15  

Budgetsamråd Menighedshus   

Formandsmøder Havelodden  2  

PU møder Haraldsgade 16 15 

Kirkegårdssyn Havelodden    

Kirkegårdskonference            Nyborg   

FDK, DKL årsmøde 
 

  

Kulturens årsmøde 
 

  

Konsulentrunde Haderslev Stift   

Kirkens Forum Fredericia   

Møde med PU Haraldsgade   

Afslutning med KGB 
og personale 

Søndermarksh
uset 

29  

Nye menighedsråd Tidsfrist 27  
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