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Regnskabsførelse, budgellægning m.v. er, underlagt den til enhver tid gældende lavgivning,
jfr. l'rerved, pr. 19. februar 7A2A: LovbekendtEørelse sm folkekirkens økpnomi. Clrkulære og

vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revisicn m,v'
g1
Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer for kirkekassen,

Menighedsrådets formand kan ikke vælges tll kasserer.

Vatget har virkning for 1 år ad gangen, og finder sted umiddelbart efter valg af menighedsrå-
dets formand og næstforrnand.

s2
ben løbende bogføring varetages efter menighedsrådets beslutning af en eller flere eksterne
regnskabsførere. Den valgte kass€rer kan ftlngere 5om regnskabsfører.

53
ååfremt kassereren ikke fungerer sorn regnskabsfører, sikrer denne på menighedsrådets
vegner at de til regnskabsføreren henlagte opgaver bringes til udførelse i overensstemmelse
med gældende regler, regnskabsinstruks samt den for regnskabsføreren gældende vedtaegt
eller andet aftalegrundlag.

Opgaverne indebærer en understøttelse af regnskabsførerens opgaver, herunder at sikre at
økonom iske beslutn i nqer vide rebri n ges ti I reg nskabsfører.

Kassereren understøtter desuden en korrekt forvaltning af udgifter og indtægter, jf" regn*
skabsinstruksen,

5rå
kurse.*ren fcretager kvartalsvls rapportering til menighedsrådet. Rapporteringen skal ske på

et menighedsrådsnrøde senest 2 måneder efter kvartalets udløb.

Kassereren fører tilsyn med om forbruget forekornmer rimeligt i forhold til aktiviteter i den for-
løbne periode.

Kassereren har efLer behandlingen i menighedsrådet ansvaret for at indsende kvartalsrapport
til provsliudvalget,

s5
kasser"ren har ansvaret for at årsbrrdgettet udarbejdes indenfor de fastsatte ft'ister, og at
budgetudkast behandles i menighedsrådet, f;fter rnenighedsrådets beslutning deltager kasse-
reren i budgetsamråd.

s6
Kasser*r*n forelægger årsregnskabet for menighedsrådet efter de af Kirkeministeriet fastlagte
retningslinjer.

Biregnskaber med indsamlede midler, afsluttede anlægsprojekter mm. forelægges for
menig hedsrådet sammen med årsreg*ska bet.

Kassereren understøtter, at den finansielle status herunder egenkapital er korrekt afstemt og
oplyst i regnskabet.

Kassereren gennenrgår regnskabet, og sikrer at afuigelser og væsentlig information understøt-
tes af bemærkxinger til regnskabet.
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Kassereren har ansvaret for at regnskabs- og bogføringsmaterialet tilvejebringes og afleveres
til provstirevisor.

E7
De med hvervet som kasserer forbundne udgifter til telefsn og portCI m.v, kan efter aftale med
menighedsrådet afhotdes af kirkekassen.

Efter menighedsrådets beslutning kan der ydes kassereren et årligt honorar, hvis størrelse skal
godkendes af provsti udvalget.

Vedtægten forelagt og vedtaget på rnenighedsrådets møde

den:23. februar 202tr

Etin Hjorth

(forrnand)

Vedtægten accepteret af kassereren

den:23. februar 2021

5Øren Gammeljord

(kasserer)

Udarbejdet af Låndsforeningen af MenighedsrEd
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