
Ny gaveindberetningsordning:

Hvis man ønsker fradrag for sine gaver til LM, og man ikke har indberettet CPR-nummer 
hertil, skal man indsende sit CPR-nummer til hovedkassen. Dette kan ske på en blanket, 
som kassereren har. Man skriver sit CPR-nummer, navn, adresse, dato og underskrift. 
Hver ægtefælle udfylder én blanket. Enten sender man dem selv ind eller også giver 
man dem til kassereren, der sender dem ind. Man kan også sende dem via e-mail, men 
det kan ikke anbefales på grund af sikkerheden her. Man bør indsende disse CPR-numre 
så hurtigt som muligt, så hovedkassen kan få registreret folk.

Kredskassereren vil få en liste fra hovedkassen indeholdende navn og givernummer på 
de, der er registreret. Givernumrene er nogle numre, som sekretariatet sætter på, og 
som bliver brugt internt. Kassereren får således ikke CPR-numrene, men givernumre, 
der skal bruges internt ved indberetning.

Kredskassereren skal indberette ét beløb pr. person hvert kvartal til afdelingskassereren, 
og hvis nogen ikke har indberettet CPR-nummer, vil kredskassereren få det at vide fra 
sekretariatet. Dette vil blive sagt videre til de berørte personer.

På de gaver, man giver, skal man huske at skrive begge personer, hvis de begge skal 
have et fradrag. Hvis der står 2 personer på, vil de få halvdelen af fradraget hver. Hvis 
man ønsker en anden fordeling kan man skrive en %-sats på eller et beløb pr. ægtefæl-
le. Hvis man senere ønsker at lave om på denne fordeling, må man slås med hovedkas-
sen om det.

Hvis man betaler med girokort, skal man huske at bruge dem, hvor der står Græsted 
Kreds på. Der har ligget nogle i missionshuset, der gik til hovedkassen, så hvis man 
bruger dem, får vi ikke pengene.

Der vil ikke længere blive udstedt kvitteringer. I stedet får man en bekræftelse på, at 
pengene er modtaget den og den dag. Denne kan ikke bruges som kvittering, men den 
kan bruges til sammenligning, når man får sin årsopgørelse fra SKAT.

Testamente:

Sekretariatet opfordrer til, at kredsstyrelsen én gang om året orienterer kredsens med-
lemmer om oprettelse af testamenter og tilskynder dem, for hvem det måtte være rele-
vant, snarest at få det ordnet.

Hvis man tiltænker LM en arv, vil man kunne få lavet et testamente gratis. Man kan få 
hjælp til dette fra Thorkild Meinert. Man bør ikke give penge til en kreds direkte, men 
skrive at pengene skal gå til Luthersk Mission og bruges i den og den kreds, da kun 
hovedkassen er godkendt som modtager af arv.

Hvis der er nogle, der har spørgsmål til de her ting, kan de komme til mig, og jeg vil så 
forsøge at svare på det.
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