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Vejle den 31 januar 2013
Mødet holdes
Mødet begynder kl.
Mødet slutter kl.
På adressen
Afbud fra:

: Onsdag den 30 januar 2013
: 16:00
: 17:00
: Havelodden 4 – 7100 Vejle – Nordre Kirkegård
: Emil Tang og Anne Lundemann

1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13 december 2012

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Meddelelser (kirkegårdene, administrationen, provstiet):

Godkendt

Ekstra punkter 3.4 : Besøg af arbejdstilsynet.
Punkt 8: Østre Kirkegård
Punkt 9: Mødet i provstiet

- Provstiudvalget: opstart til fælles kortdigitalisering.

Provstiudvalget har sat processen i gang og samler indledningsvis kortmateriale over
kirkegårdene, ind fra sognene. Det forventes at der i efteråret 2013, efter licitation, er
fundet en leverandør til opgaven. Jens Thorsen er rådgiver for Provstiudvalget.

- Nordisk Kirkegårdskulturkongres i Oslo 4-6 sept 2013 BILAG 1

Deltagere til det fulde program (en dag + kongressen): Birgit Flindt, Poul Udsen og
Jens Thorsen.

- Faglig tvist vedr. stillingsopslag til servicemedarbejder i Skovkapellet.

Der er møde i Moderniseringsstyrelsen i dag kl.15:00 vedr. sagen – Den faglige sag
føres af Moderniseringsstyrelsen for Kirkeministeriet.

- Arbejdstilsynet har godkendt arbejdspladsen den 23 januar 2013

Uden anmærkninger

- Kirkegårdskonferencen på Hotel Nyborg Strand den 20 marts 2013 BILAG 2

Deltagere: Birgit Flindt og Jens Thorsen

4.

Økonomi – Regnskab 2012
- Afventer kapitalopgørelse fra stifternes fælles administration før regnskab kan afstemmes.

Fra et underskud i kassebeholdningen på kr.470.000 er der ved årets udgang
oparbejdet en kassebeholdning på kr. 951.000,- i frie midler. Aktivitetsniveauet har
været lavest muligt og der er sparet på de ordinære driftsomkostninger. I perioden er
der udbetalt opsigelsesgodtgørelser til opsagte medarbejdere.

5.

Økonomi – Budget 2013
- Årets budget til orientering for de nye medlemmer af kirkegårdsbestyrelsen. BILAG 3

Taget til efterretning.

6.

Reviderede vedtægter for Kirkegårdsbestyrelsen
Evt. nyt oplyses på mødet.
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Sagen holdes under opsyn og indtil videre følges eksisterende vedtægter.
7.

Opgave prioritering i 2013 – Opgavekatalog BILAG 4
- 1. Skovkapellets renovering, 2. udfasning af Østre og 3. skovkirkegårdens etablering.

Prioritering godkendt.

Financieringsplan for Skovkirkegården totale etablering og Skovkapellets totale
renovering jf. arkitekternes forslag udarbejdes.
Skovkapellet:
Eksisterende faciliteter:
Lille og stor kapelsal, kølefaciliteter, lounge, kontorer, gårdhave, uudnyttet sal,
opbevaringsmuligheder i varm kælder.
Anvendelsesforslag for ovnrummet:
Budgetsamråd, koncerter, fællesmøder, urnehal, Kirkehøjskolen, begravelseskaffe,
mandskabsrum.
Samarbejdspartnere:
Andre trossamfund, bedemændene, religiøs kunst i Lemvig, Vejle bymuseum .
Det videre arbejde
Behovs- og swatanalyse, brug for flere lokaler ?, inspirationsmøde med bedemænd,
hvor holder Tamilerne deres højtideligheder, undersøge Kolding sygehus kapelsal
byggeri, undersøge samarbejdsmuligheder og muligheder for overordnet planlægning
mellem offentlige instanser (sygehus, kommune, region og folkekirken).
Indvendinger:
Dyrt projekt som kan afvente til der er større sikkerhed for formålet med kapellets
anvendelse. Anvendes til andre formål indtil videre.
Opvarmningsudgifter: ca.: kr.
Tendensen er at udnytte det nære og lokale.

8.

Udfasning af Østre kgd

9.

Møde med Provstiet den 5 februar 2013

10.

Eventuelt

Kirkegårdsbestyrelsen godkender at der stoppes med videre begravelser på Østre.
Deltager : Poul Udsen, Emil Tang og Jens Thorsen. Notat med kritisk spørgsmål udarbejdes
. synsrapporter og sætter sig ind i bygningspolitik.
Intet.

Personalesager: lukket møde:
Kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen jzt@vejle-kirkegaarde.dk
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Send synsrapporterne til Poul
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