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Formandens initialer:

Blad nr. 413

Afbud fra Anders Frank, Svend Aage Frahm og Kim Blæsbjerg.
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Protokollen godkendt og underskrevet.
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Meddelelser:
A. Formanden.
Der har været deltagelse i Formandsmøde i Provstiet, hvor der bl.a. blev orienteret
om det forestående Provstesyn. Denne gang vil der især være fokus på energiforbrug
så som varmepumper, isolering, udskiftning til LED-belysning og lignende.
Provstiet vil lave de lovpligtige annonceringer vedr. menighedsrådsvalget i 2020. Der
forefindes bl.a. foldere vedr. valget på Provstiets hjemmeside, som frit kan benyttes
og tilpasses. Denne gang ønskes fokus på valg til menighedsrådet af personer med
de rette kompetencer.
Desuden har der været deltagelse den 20. januar 2020 på det meget aktuelle valgkursus i Snejbjerg, hvor procedurer og regler for valget blev gennemgået.
Menighedsrådet vil afsætte tid på næste menighedsrådsmøde til drøftelse af menighedsrådsvalget 2020.
Varmestyringen i Rind Kirke volder stadig problemer, idet den endelige indkøring
endnu ikke har kunnet foretages, idet temperaturen skal være under +3 grader for
dette.
Rørskaden ved gulvvarmen i sognehuset er fundet og udtørring af gulvet er igangsat.
Herefter vil udbedring igangsættes. Det forventes at stå på 1 måneds tid endnu.
Formanden er i gang med at undersøge priser og muligheder for etablering af et
ekstra kontor i Sognehuset, så Kirke- og Kulturmedarbejderen kan få sit eget kontor.
B. Præsterne.
Ulla Kristiansen meddeler, at der har været afholdt konfirmandlejr 10.-12. januar 2020
i samarbejde med Herning Kirke. Det forløb rigtig godt.
Onsdag til fredag i uge 5 skal Ulla på 3-dages kursus som vejleder for nye præster.
I uge 7 besøges venskabsmenigheden og børnehjemmet i Ukraine.
Rind Kirkes Mellemfolkelige Samarbejde afholder generalforsamling den 5. februar
2020 i Lind Genbrugsbutik.
Orla Villekjær siger tak for den positive og venlige modtagelse i sognet.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Der er modtaget en ønske fra kirketjeneren om infoskærme i Lind Sognehus til
annoncering af dagens og ugens begivenheder.
Menighedsrådet enedes om at bede kirketjeneren skaffe tilbud og prisoversigt til
senere beslutning.
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser orienterede om personalesituationen.,
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Nyt fra udvalgene:
Kirkegårdsudvalget v. Jørgen Krøjgaard meddeler, at der er bestilt
robotplæneklippere til Kollund Kirke.

Blad nr. 414
Kirkebladsudvalget v. Hanne Thorsen informerer om, at der er bestilt en nyudgivet
folder om den nye bibeludgivelse i 2020. Folderen vil blive omdelt sammen med
næste kirkeblad.
Præstegårdsudvalget v. Ulla Kristiansen meddeler, at der endelig d.d. er isat nyt
vindue i soveværelset efter indbrudsforsøget. Alle vinduer er igen indbrudssikre.,
Sogneaftensudvalget meddeler at næste sogneaften den 6. februar 2020 er med
foredragsholder Erik Sommer.
Sognepræst Orla Villekjær er indtrådt i Sogneaftensudvalget i stedet for fratrådte
Dorte Kirkegaard.
Koncertudvalget gør opmærksom på, at der stadig er billetter til koncerten i Lind
Sognehus torsdag den 20. februar 2020 kl. 19:30 med Kristian Lilholt, Ida Friis og
Lasse Jørgensen.
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Til beslutning: Omfordeling af vaskeopgaver for kirkerne.
I fortsættelse af graverens ansøgning beslutter menighedsrådet at bevilge indkøb af
ny vaskemaskine med tilbehør.
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Til drøftelse: Ansættelse af sognepræst.
Formanden orienterer om, at der er indkaldt til møde den 30. januar med Provst
Kirsten Thyssen vedr. annoncering efter ny sognepræst.
Profilering af stillingen samt stillingsannonce skal drøftes, så det kan sættes i værk
snarest. Ligeledes har provsten bragt anskaffelse af en præstebolig mere i forslag.
Menighedsrådet er meget positivt indstillet på etablering af yderligere en præstebolig
i sognet.
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Til drøftelse: Evaluering af gudstjenester juleaften.
Formanden har modtaget henvendelser fra menigheden, hvoraf nogle er betænkelige
ved det store antal af deltagere til julegudstjenesterne.
Gudstjenesteudvalget oplyser, at brandmyndigheden ikke har nogen kommentarer til
antallet af deltagere til gudstjenester og i øvrigt arbejdes der løbende på at optimere
tilbuddet af gudstjenester og tidspunkterne.
Gudstjenesteudvalget vil kontakte provstiet om mulighed for at få stillet en ekstra
præst til rådighed for en ekstra julegudstjeneste.
Kirkebladsudvalget vil tage udfordringen op og bringe en notits i sidste kirkeblad før
jul 2020 med opmærksomheden henledt på gudstjenesterne.
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Til orientering: Regnskab for Menighedsplejen.
Kasserer Ulla Kristiansen fremlægger regnskabet til orientering, som Menighedsrådet
tager til efterretning.
Ulla orienterer samtidig om det gode samarbejde med Herning kommunes forskellige
instanser og foreninger.
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Til beslutning: Ændring vedr. gravermedhjælperstilling kirkegården.
Kontaktperson Carsten Kejser foreslår ændring af den ene eksisterende gravermedhjælperstilling på 37 timer fra 1/4 til 30/11 til en 30-timers stilling på helårsbasis.
Derved får kirkegården nemmere ved at få bemandingen til at gå op i vintertiden,
hvor der afholdes ferier samt deltages i kurser.
Menighedsrådet godkender ændringen af stillingen til 30-timer helårligt.

Blad nr. 415
15/20

Evt.
Formanden orienterer om bygningssyn ved Finn Balle den 28. januar 2020 vedr.
præsteboligen samt den 10. februar 2020 vedr. Lind Sognehus, kirkerne og kirkegårdene.
Hanne Thorsen gjorde opmærksom på, at malingen på kirkebænkene i Rind Kirke
ser ud som om, den skaller af.
Hanne Thorsen spurgte om præsterne kunne annoncere søndagens navn, når det
ikke længere står ved salmenumrene. Dette var præsterne positivt indstillet overfor.

Mødet afsluttet kl.21:50

Referent: Lars Rasmussen

