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Protokol  
Levring menighedsråd 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 21. marts 2019   kl. 16.30 
i ”Den gamle skole”, Bygaden 53b, Levring 

Til stede: Frits, Inger, Susanne, Jørn og Simon samt medarbejderrepræsentant Hanne Madsen 
Stedfortræder: Inger Margrethe Hansen og Marianne Kristensen  
Afbud fra Erik og Anders 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendes 

2. Godkendelse af referat fra MR møde den 21.2. 

og underskrift 

Godkendes og underskrives 

3. Levring kirkekasses regnskab v/ Anker Tang Flere udgifter i det forløbne år end budgetteret 

pga. graverskifte i sidste halvdel af året, og derefter 

vikardækning, indtil stillingen blev genbesat pr. 

1.12. Installation af ventilationsanlæg i præste-

gården samt forbedring af lydanlæg i kirken og 

synsudsatte arbejder, så man måtte tære på de frie 

midler. Regnskabet blev godkendt og underskrevet.  

4. Arbejdsbeskrivelse for graver ved Levring Kirke 

v/Jørn. Bilag vedhæftet 

Arbejdsbeskrivelsen er god og dækkende. Den blev 

godkendt af menighedsrådet og underskrevet af 

graveren og formanden. Et eksemplar opbevares 

på graverkontoret, og et andet i protokollen. 

5. Vedtægt for samarbejde om gravermedhjælper 

v/Jørn. Bilag vedhæftet 

Vium og Levring er gået sammen om en graver-

medhjælperstilling på ca. 1000 timer, fordelt på 

600 timer til Vium og ca. 400 til Levring. 

Kontaktpersonerne fra begge råd har udarbejdet 

en vedtægt for samarbejdet. Den er nu godkendt af 

begge råd, og den underskrives af de respektive 

formænd.  

6. Gravsted NY 03, 12-13 Mindestenen bevares på stedet, og renholdelse på-

hviler MR. Graveren kan tilplante med stauder.  

7. Sommerfest/basar den 26. maj i præstegårds-

haven. Hjælpere til at servere kaffe m.m. 

Frits, Inger og Thomas samt Jørn og Jane.  

8. Orientering 

• Antal ansøgere til gravermedhjælperstillingen 

 

 

 

 

 

 

 

• Der er knap en snes ansøgere til stillingen. 

Ansøgningerne har været tilgængelige for hele 

rådet. Kontaktpersonen og formanden skal 

sammen med rådsrepræsentanterne fra Vium 

afvikle samtaler. Ansættelsen forventes på 

plads pr. 1.4.  
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• Kirkegårdsplan for Levring kirkegård 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skal vi have smørrebrød efter kirkesyn den 15. 

maj? 

 

 

• Dato for MR møder i juni, juli og august. 

• Graveren har udarbejdet en plan over kirke-

gården, som hun har præsenteret kirkegårds-

udvalget for, og hun har skitseret sine tanker 

om en fremtidig renovering. 

En kirkegårdskonsulent har ligeledes beset 

kirkegården, og han har derefter givet et 

skriftligt udkast til, hvordan man kommer 

videre. 

Emnet tages op på næste møde.  

• Til kirkesyn den 15.5. medvirker den 

bygningssagkyndige. Efter mødet er der et par 

stykker smørrebrød, inden mødet fortsætter. 

 

• Ingen planlagte møder i juni og juli.  

Næste møde finder sted den 15.8. kl. 16.30.  

9. Eventuelt  Konfirmation i Levring Kirke med 8 konfirmander 

den 28.4. Frits holder opsyn over gaveposerne i 

skolestuen.  

 

Referatet er udarbejdet af Inger-Marie Tind Christensen 

 

Underskrifter:  


