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Menighedsrådsmøde for Læsten Menighedsråd, den 6. maj 2021 kl. 19.00 hos 
Hanne Kahr, Kirkestien 3, Læsten, 8920 Randers NV. 

Dagsorden: Referat: 
  
Deltagere: 
 

John Dybdal, Else Søndergaard, Jytte Nielsen, Solveig Frank, 
Præsten Anne Regitze Nieling, Personale-repræsentant og 
graver Hanne Jensen, Richard Amnitzbøll, regnskabsfører, 
Hanne Kahr (ref.) 

Fraværende: 
 

Alle er fremmødte :) 
Else Albretchsen er suppleant   

Mødeleder og Ordstyrer:  
. 

Jytte Nielsen. 
 

Referent:  
 

Hanne Kahr 

0. Godkendelse af dagsorden og opfølgning 
på sidste referat: 

Dagsordenen er godkendt. 
Referatet fra den 20. april 2021 blev underskrevet samme 
aften. 

1. Budget 2022 v. Regnskabsfører 
Richard Ammitzbøll  
- Budget, formål Læsten 

kirkekasse 2022 udskrifsdato 
30-04-2021/saldo pr. 
1.1.2022 

- Skema til honorarberegning 
- Ansøgning om kursus til 

regnskabsføreren 700,-  

*Gennemgået med kommentarer fra regnskabsføreren. 
*Budget 2022 med kode 30-04-2021 16:30 er godkendt 
med følgende rettelser i bilag 1: De anførte frie midler på 
artskonto 741155 er en fejl. Det drejer sig om de samme 
midler som rettelig er ført på artskonto 741120 som 
videreførte anlægsmidler.  
*Menighedsrådet har tidligere vedtaget og er orienteret om 
honorarberegningen jvf. det tilsendte bilag. 
*Tidligere og nuværende kasserer skal kontakte 
Andelskassen for at ændre fuldmagten. 
* Læsten Menighedsråd godkender 700,- kr som andel af 
kursusudgifterne til kordegnelandskursus. 
 

2. Status: lys på kirkegård 
a. Maler   

 

John orienterer:  
*Der kommer en fra National Musset onsdag den 19. maj 
2021 kl. 8 og ser at der bliver gravet ca. 30 cm ned rundt på 
kirkegården til ledningerne til lyset. 
*Maleren kommer snart, når temperaturen passer. 
*John får et overslag for reparation af kalkningen inde i 
kirken. 
*John sliber måske de gamle bænke på kirkegården inden 
de bliver malet/får lindolie. 
 

3. Planlægning af 
Menighedsrådsmøde resten af 
2021  
 

26. august 2021 kl. 18.00 hos Solveig: behandling af 
halvårsrapporten. 
14. oktober 2021 kl. 18.00 hos Else: Revisionsrapport 
25. november 2021 kl. 18.00 hos John: Konstituering og 
Godkendelsesbrev + planlægning af MR møder i 2022. 

4. Pinsedag – kirkekaffe  
a. Suppedag – med foredrag  
b. Sogneudflugt september?   

*Kirkekaffe Pinsedag: Solveig kage, Hanne te, Jytte kaffe + 
teskeer mm. 
*Suppedag – vi tænker videre…. 
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 *Evt sogneudflugt i august…. 

5. Sognepræst, 
Personalerepræsentant  
Kirkeværge 
Kasserer 

Regitze:  
Grundlovstaler: Erik Johansen.  
Der har ikke været så mange i kirkerne under corona. I 
vores pastorat har der været en del messefald. 
Ønske om påmindelse om at det er tid at sende 
dagsordenspunkter til Jytte (foreløbig dagsorden og endelig 
dagsorden). 
Efterlyser dato for næste fællesmøde – Jytte tager det med 
til næste formandsmøde. 
Har valgt at bruge 4 salmer pt. i Gudstjenesterne. 
10. juni skal konfirmanderne på tur og se Viborg domkirke. 
Regitze rykker for Fårups konfirmationstidspunkt hos den 
præst der har undervist dem. 
Hanne J: intet, det går fint 
 

  
6. Evt.   

 

 

 Anne Regitze har ferie i uge 26 + 27+28 
Hanne J. har ferie uge 31+32+33 

DATOLISTE: 22. juni 2021 kl. 8.00 Provstesyn + kaffe hos Jytte 
26. august 2021 kl. 18.00 hos Solveig: behandling af 
halvårsrapporten. 
23. sep. 2021 Kirkens Forum i Fredericia 
14. oktober 2021 kl. 18.00 hos Else: Revisionsrapport 
25. november 2021 kl. 18.00 hos John: Konstituering og 
Godkendelsesbrev 
 

Dato for næste møde i Læsten: 26. august kl. 18.00 hos Solveig Frank 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


