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Menighedsrådsmøde for Læsten Menighedsråd, den 20. april 2021 kl. 19.00 hos 
John Dybdal, Jagtvej, Læsten, 8920 Randers NV. 

Dagsorden: Referat: 
  
Deltagere: 
 

John Dybdal, Else Søndergaard, Jytte Nielsen, Solveig Frank, 
Richard Amnitzbøll, regnskabsfører, Hanne Kahr (ref.) 

Fraværende: 
 

Fraværende med afbud: Præsten Anne Regitze Nieling, Personale-
repræsentant og graver Hanne Jensen 

Mødeleder og Ordstyrer:  
 

Jytte Nielsen. 
 

Referent:  
 

Hanne Kahr 
 

1. Godkendelse af dagsorden og 
opfølgning på sidste referat: 

Godkendt og godkendt. 
Dagsordener og referater sendes altid til suppleanter. 
Mødeindkaldelser og referater sendes til Per S. og skal 
offentliggøres på hjemmesiden. 

Godkendelsesbrev for regnskab 2019 
 

a. Regnskabsinstruks 
b.  Vedtægter Regnskabsfører, 

kasserer, kontaktperson, 
kirkeværge, 
præsegårdsudvalget – 
orientering 
 

*Godkendelsesbrev er behandlet og taget til efterretning. 
a. Regnskabsinstruks: godkendt og underskrevet 
b. Regnskabsføreren: godkendt og underskrevet 
c. Kasserer: godkendt og underskrevet 
d. Kontaktperson: godkendt og underskrevet 
e. Kirkeværge: godkendt og underskrevet 
f. Præsegårdsudvalget: skal behandles på det kommende 

fællesmøde. 
 

Behandling af regnskab 2020 (bilag 2 
vedhæftet) 

*Årsregnskab 2020 er gennemgået og godkendt, Læsten Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 20966610, Regnskab 2020, Afleveret d. 
05-04-2021 16:26. Bemærkningerne er godkendt.  
 

Behandling af regnskabsrapport pr. 
31.3.2021, 2 bilag vedhæftet) 

*Kvartalsrapporten: gennemgået og godkendt. 
 

Orientering om diverse vedr. 
regnskabsmæssige arbejdsgange (3 
bilag vedhæftet) 

*Gennemgang af de nyeste arbejdsgange og 
 retningslinjer 

Forberedelse af arbejdet med budget 
2022 (postkassen på DAB 6.4 og 8.4.) 

*Se bilag på DAB. Første forslag skal afleveres 15. juni 2021. Vi 
har møde om dette den 6. maj 2021. 
 

Organist – vikar – honorar 
 

Der er kommet vejledende forhøjelse af aflønningerne og vi 
følger udmeldingerne fra organistforeningen og DOKS. 
 

Belysning – kirkegård – kirke 
 

Provstiudvalget har godkendt, at vi bruger 22.812,- kr. fra 
overskuddet på indvendig kalkning af kirken. Det bruges til sti 
belysning på kirkegården og p-pladsen. Kirkebelysning finansieres 
af egne frie midler. 
John tager kontakt til Stiftet og sætter i værk når formaliteterne 
er i orden. 

Anbringelse af likvide midler 
Materialer til pkt. 2 er medsendt i 

Menighedsrådet beslutter at det skal fortsat være Andelskassen, 
afd. Randers. 
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januar til aflyste møde den 7.1.2021 
Nyt fra sognepræst, formand, 
kirkeværge, personalerepræsentant  
 

*Formanden: Ved sidste formandsmøde aftalte man at undersøge 
at annoncere gudstjenestelisten i ”Landsbyerne”.  
Næste formandsmøde den 20. maj 2021. 
*Præsten ønsker at lave tur for konfirmanderne til Viborg 
domkirke m.m.  
*Kirkeværgen: intet 
*Personalerepræsentanten: intet 
* Vi glæder os til almindelig Gudstjeneste og sang igen. 

Provstesyn den 22. juni 2021 kl. 8.00 Morgenkaffe derefter aftales senere. Alle i menighedsrådet kan 
deltage alt efter gældende coronaregler. 
 

Evt.  intet 
  
  
  
DATOLISTE: 6. maj 2021 MR med budget2022-forslag /Hanne 

Provstesyn den 22. juni 2021 kl. 8.00 
Dato for næste møde i Læsten: 6. maj 2021 kl. 19.00 hos Hanne 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


