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Protokollen godkendt og underskrevet.
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Meddelelser:
A. Formanden.
Der har været afholdt Provstesyn den 3. marts 2020 ved arkitekt Finn Balle,
formanden, kirkeværgerne, graveren samt præsten.
Rapporten indeholder i alt 30 punkter, hvor udskiftning af blytaget på Rind Kirke er en
vigtig post. Desuden er der efterfølgende konstateret, at elforsyningen til Rind Kirke
er underdimensioneret i forhold til ændringen af opvarmningen, hvorfor der skal en
opgradering til.
B. Præsterne.
Ulla Kristiansen meddeler, at konfirmationerne p.t. er udsat fra Store Bededag til
søndag den 21. juni 2020.
Regeringen har udmeldt, at kirkerne igen kan åbne fra mandag den 18. maj 2020.
Det forventes, at landets biskopper melder ud ultimo uge 20 vedr. åbningen. Der er jo
stadig forsamlingsforbud for mere end 10 personer.
Indskrivning af de nye konfirmander til 2021 forventes at blive afholdt mandag den
22. juni 2020. Under hensyntagen til Corona situationen, kan indskrivning måske
skulle foretages elektronisk på borger.dk. Det er stadig uvist, om der bliver 4 eller 5
klasser. Der er p.t. i alt 113 elever i 7. årgang.
Præsten i Arnborg og Fasterholt har fået nyt embede fra 1. juni 2020. Tjenesterne i
Arnborg og Fasterholt skal - indtil nyansættelse af præst - ske af sognepræsterne fra
Rind sogn.
Præsterne anmoder menighedsrådet om stillingtagen til, og evt. etablering af, live
video streaming af gudstjenester.
Præsterne er samtidig opmærksom på, at genåbningen af kirkerne under Corona
situationen kan skabe nye spørgsmål og hensyn, som der skal tages hensyn til.
Menighedsrådet er indforstået med situationen, og beder præsterne henvende sig til
menighedsrådet, såfremt præsterne skulle komme i tvivl om spørgsmål.
Sognepræsterne vil gerne lave en speciel pinsehilsen til beboerne på Lind Plejehjem.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Intet at bemærke
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser informerer om, at der er indrykket en sillingsannonce
vedr. kirke- og kulturmedarbejder under den eksisterende medarbejders orlov.
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Nyt fra udvalgene:
Kirkebladsudvalget meddeler at udarbejdelse af det nye kirkeblad er under afslutning
for levering til bogtrykkeren den 16. maj. Herefter skal korrekturlæses.
Kunstudvalget arbejder på ny kunstner til sognehuset.
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Til godkendelse: Budget 2021
Kordegnen gennemgår: Rind-Kollund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 15853115,
Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 12-05-2020 12:45.
Menighedsrådet godkender budgetbidraget.
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(tidl. pkt. 27) Til beslutning: Persondataforordning - billeder.
Menighedsrådet drøfter indgående billeders karakter og motiver til brug for reportage
fra arrangementer. Man overvejer muligheden for kun at offentliggøre billeder af
principiel karakter af publikum og foredragsholdere/solister.
Endelig beslutning udsættes til næste møde.
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(tidl. pkt 28) Til drøftelse: Orienteringsmøde vedr. MR-valg 2020.
Søren Poulsen informerer om, at det planlagte orienteringsmøde 12. maj 2020 er
udsat til afholdelse i perioden 9. juni til 21. august 2020. Valg til menighedsrådet er
p.t. stadig 15. september 2020.
Der bliver indrykket en side med kort beskrivelse i kirkebladet.
Menighedsrådet beslutter at udsætte orienteringsmødet til august 2020.
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(tidl. pkt 29) Til beslutning: Arrangementer i sognene.
Menighedsrådet beslutter følgende: Der er gratis adgang til koncerter, foredrag og
øvrige arrangementer for alle medlemmer af menighedsrådet/medarbejdere, friville
medhjælpere samt præsterne.
Evt. medfølgende ægtefæller eller andre betaler normal entré.
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Til drøftelse: Mængden af arrangementer i Sognehuset og deraf relaterede
opgaver.
Menighedsrådet er bevidste om aktivitetsniveauet i Sognehuset og at mange
arrangementer ligger meget tæt efter hinanden, hvilket bevirker arbejde omkring
omstilling af borde og stole mm. i lokalerne.
Der blev drøftet flere forskellige løsningsmodeller og menighedsrådet besluttede at
arbejde videre med emnet.
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(tidl. pkt. 31) Til beslutning: Buslæskærm ved Sognehuset.
Menighedsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen fra Herning kommune om
oprettelse af en buslæskærm ved sognehuset.
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Til orientering: Status på ny præstebolig.
Formanden orienterer om at tegninger er udarbejdet, entreprisekontrakt er
underskrevet samt ansøgning om byggetilladelse er indsendt til Herning kommune.
Selve byggeriet forventes opstartet i uge 29 og at vare ca. 6 måneder.
Der er aftalt møde med PR-medarbejder fra Viborg Stift vedr. fabrikation af oplysende
materiale om Rind og Kollund sogne til brug ved stillingsansøgning efter ny
sognepræst. Provstiet har oplyst, at den nye sognepræst skal være ansat af
nuværende menighedsråd inden udløb af nuværende valgperiode.
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Til gennemgang: Årsregnskab 2019.
Udsat.
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Til drøftelse: Konfirmationen 2020.
Med baggrund i den foreliggende situation kan der umiddelbart ikke gøres andet end
at afvente yderligere udmelding fra landets biskopper.
Se desuden punkt 35/20 b.
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Evt.
Sognepræst Ulla Kristiansen har modtaget en henvendelse omkring ringningen den
4. og 5. maj 2020, som blev ønsket af Kirkeministeriet i anledningen af markeringen
af 75-året for besættelsens ophør.
Menighedsrådet, som altid indgående overvejer enhver ringning med klokker i Lind
Sognehus, har taget henvendelsen til efterretning.
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