18-02-2020

Formandens initialer:
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Afbud fra Hannah Rahbek, Hanne Thorsen, Jørgen Krøjgaard og Svend Aage Frahm.
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Protokollen godkendt og underskrevet.
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Meddelelser:
A. Formanden.
Der har været afholdt præsyn forud for Provstesynet primo februar 2020 ved arkitekt
Finn Balle, formanden, kirkeværgerne, graveren samt præsten.
Provstesynet foretages primo marts 2020 med gennemgang af arkitektens rapport
sammen med Provsten.
Der er givet tilladelse til Lissi Bjerg ved FKG til optagelse af film ved Ronald Risvigs
foredrag på sogneaften torsdag den 5. marts 2020. Det blev understreget, af hensyn
til EU-persondataforordningen, at publikum skal orienteres på aftenen.
FKG har ligeledes inviteret til repræsentantskabsmøde, hvor Bent Rathleff fra menighedsrådet deltager.
Onsdag den 19. februar bliver kloakkerne undersøgt for afhjælpning af vandansamling på arealet øst for kirkesalen.
Formanden har meddelt seniorklubben, at fremtidig afregning for kaffe til mandagsmøderne stiger til kr. 125,00 pr. gang. Menighedsrådet godkender beslutningen.
Seniorklubben har ligeledes forespurgt til nye hynder til mødelokalerne. De eksisterende hynder er meget tynde.
B. Præsterne.
Ulla Kristiansen meddeler, at hun lige er hjemkommet efter en uges besøg i venskabsmenigheden i Lutsk, Ukraine. Det var et meget begivenhedsrigt besøg med
mange positive indtryk. Det er tydeligt, at hjælpen fra Danmark virkelig hjælper.
Børnehjemmet gør et stort arbejde for de i alt 89 børn, der er tilknyttet.
Ulla arbejder på kontakt til yngre kræfter i Lutsk - blandt andre har hun kontakt til en
ung mand, der for tiden modtager konfirmandundervisning.
Ulla har modtaget information fra Lind Skole, at der - i næste skoleår - vil være 5
klasser på Lind Skole. Og dermed op til 110 elever til konfirmationerne i 2021. Dette
vil afstedkomme et større logistisk arbejde - både med hensyn til en ekstra konfirmation i Lind Sognehus og en ekstra underviser.
Ulla forventer at der vil blive etableret 3 konfirmationshold om tirsdagen og 2 om
onsdagen. Det eneste alternativ vil være at lave et hold om fredagen, hvilket ikke
anses som hensigtsmæssigt.
Det forventes, at der bliver 3 konfirmationer i Rind Kirke og 2 i Lind Sognehus Store
Bededag fredag den 30. april 2021 og 1 konfirmation i Kollund Kirke lørdag den 1.
maj 2021.
Den planlagte konfirmationsindskrivning tirsdag den 16. juni 2020 er, i samarbejde
med Lind Skole, flyttet til mandag den 22. juni 2020.
Desuden meddeler Ulla, at hun afholder studieuge i uge 10.
Orla Villekjær har intet at bemærke.
C. Medarbejderrepræsentanten.
I samarbejde med FKG er der lavet en video om minikonfirmander, som er
tilgængelig på sognets hjemmeside.
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D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser informerer om, at der d.d. er ansat ny gravermedhjælper i 30 timer ugentlig i en helårsstilling.
Desuden viderebringes et ønske fra kirkegårdens personale om at større og ikkepresserende arbejdsopgaver – primært i Kollund, herunder robot plæneklipper udsættes til efter sommeren.
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Nyt fra udvalgene:
Kirkebladsudvalget meddeler at levering fra bogtrykkeren finder sted tirsdag den 25.
februar, hvorefter spejderne vil få overdraget bladet til uddeling. De sidste blade
forventes at være omdelt søndag den 1. marts. Forsinkelsen fra trykkeriet skyldes
den ekstra tid til pakning bladene med omtalen af den nye oversættelse af bibelen
2020.
Koncertudvalget oplyser, at der er næsten udsolgt til koncerten torsdag den 20.
februar med Kristian Lilholt.
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Til beslutning: Sognerejse
Sognepræsterne har barslet med et oplæg til afholdelse af sognerejse i maj 2021 til
Israel. Oplægget til rejsen samt øvrige informationer forelægges af sognepræsterne.
Menighedsrådet beslutter at godkende forslaget og beder sognepræsterne at arbejde
videre med forslaget.
Rejsen udbydes i Rind & Kollund sogne. Hvis der bliver ledige pladser, tilbydes de
efterfølgende til Gullestrup sogn.
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Til orientering: Ansættelse af sognepræst.
Der har været afholdt møde den 30. januar med Provst Kirsten Thyssen vedr. annoncering efter ny sognepræst. Der er fremlagt en stram tidslinje, der - hvis alt går efter
planen - vil resultere i ansættelse af ny sognepræst 1. eller 15. juni 2020. Men så er
der heller ikke noget, der må tage længere tid end planlagt.
Ansøgningen er på provsti udvalgsmøde tirsdag den 18. februar 2020.
Provsti udvalget udstikker herefter retningslinjer for præstebolig og -ansættelse.
Det nedsatte udvalg har afholdt møde den 7. februar for profilering af stillingen til udarbejdelse af stillingsopslaget.
Der er aftalt et møde den 26. februar med Henrik Helms fra FKG for udarbejdelse af
en kort og forhåbentlig utraditionel introduktionsvideo til Rind og Kollund sogne.
Annoncen skal indrykkes i ”Præsten”s marts udgave.
Menighedsrådet drøftede mulighederne for anskaffelse af præstebolig samt tidsplanen intenst.
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Til drøftelse: Menighedsrådsvalg 2020.
Søren Poulsen, Hanne Thorsen og Bent Rathleff har deltaget i orienteringsmøde
vedr. procedurer og regler for afholdelse af menighedsrådsmøde 2020.
Alle regler og procedurer for afholdelse af valget mm. kan ses på Landsforeningen af
Menighedsråds hjemmeside:
https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/
De vigtigste datoer er afholdelse af orienterings- og Menighedsmøde tirsdag den 12.
maj 2020, hvor det nuværende menighedsråd informerer om det seneste års aktiviteter samt planen for, og orientering om, afholdelse af menighedsrådsvalget.
Selve valgforsamlingen og valget foretages tirsdag den 15. september 2020.
Herning Søndre og Nordre provsti sørger for samlet annoncering vedr. både
orienteringsmødet og valgforsamlingen.
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Evt.
Menighedsrådet har noteret sig, at den stigende aktivitet i sognehuset skaber
flaskehalse omkring afholdelse af arrangementer.
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