16-06-2020

Formandens initialer:

Blad nr. 424

Afbud fra Anders Frank, Kim Blæsbjerg, Jørgen Krøjgaard, Ben Rathleff og Pia Lassen.
47/20

Protokollen godkendt og underskrevet.

48/20

Meddelelser:
A. Formanden.
Problemerne med Rind Kirkes elforsyning er rapporteret til arkitekt og rådgivende
ingeniør, der undersøger sagen.
Tagudskiftningen på Kollund Kirke forventes at starte 1. august 2020.
Blytaget på Rind Kirke trænger kraftig til renovering. Ansøgning er indsendt til
Herning Søndre Provsti.
B. Præsterne.
Ulla Kristiansen meddeler, at der i øjeblikket er stort præs på præsterne og især
personalet, idet der p.t. er 27 dåb, der endnu ikke er aftalt.
Der har i dag været afholdt udendørs plejehjemsgudstjeneste.
Indskrivning af konfirmander afholdes mandag den 22. juni 2020.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Udgår.
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser informerer om, at der nu er lavet aftale om vikar for
Kirke- og Kulturmedarbejderen. Opstart 1. august 2020 30 timer ugentligt.

49/20

Nyt fra udvalgene:
Sogneaftensudvalget oplyser at programmet for efterret er ved at være færdiggjort.
Der forhandles stadig med enkelte foredragsholdere.
Rejseudvalget afholder orienteringsmøde den 27. august 2020 vedr. rejsen til Israel.
Kirkebladet er modtaget fra bogtrykkeren og overleveret til Lind FDF for uddeling
inden 1. juli 2020.
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Til godkendelse: Økonomisk kvartalsrapport 1. kvt.
Kordegnen gennemgår Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020.
Menighedsrådet godkender kvatalsrapporten.

51/20

Til beslutning: Øget bevilling til opnormering af koordinator ved Folkekirkens
Familiestøtte.
Menighedsrådet drøfter indgående ansøgningen og beslutter IKKE at støtte en øget
bevilling.

52/20

Til orientering: Status på ny sognepræst.
Søren Poulsen informerer om tidsplanen for ansættelse.
Der er besluttet at få produceret en orienterende video om Rind sogn og de mange
forskellige aktiviteter i sognet i samarbejde med kommunikationsmedarbejderen ved
Viborg Stift.

Blad nr. 425
53/20

Til godkendelse: Opnormering af sognepræsterne.
Formanden orienterer om en opstået mulighed for opnormering af sognepræsterne,
idet sognepræsten for Arnborg og Fasterholt sogne har fået nyt hverv fra 1. juni 2020.
Ved ansættelse af ny sognepræst i foråret 2021 stilles der 30% til rådighed for Ring &
Kollund sogne.
Menighedsrådet beslutter at tage imod opnormering af præstestillingen.
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Til beslutning: Udskiftning af PC til Kirke- og Kulturmedarbejderen.
Udsat.

55/20

Til godkendelse: Ansøgning om lokalelån IM efterår 2020.
Menighedsrådet beslutter at imødekomme ansøgningen.
Der tages forbehold for bestemmelser under den aktuelle Corona-situation samt
muligheden for at menighedsrådet vil få behov for at skulle anvende lokalerne.
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Til drøftelse/beslutning: Hvem gør hvad til orienteringsmødet 18. august 2020?
Formanden gennemgår den faste dagsorden til orienteringsmødet, som afholdes den
18. august 2020, vedr. menighedsrådsvalget den 15. september.
De enkelte punkter fordeles.
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Til godkendelse: Persondataforordningen mht. fotos i Rind & Kollund pastorat.
Efter indgående vurdering er menighedsrådet kommet frem til gældende regler for
fotografering og filmoptagelse ved arrangementer, gudstjenester og kirkelige
handlinger med sognet som arrangør.
Disse regler offentliggøres på sognets hjemmeside, ligesom der skiltes i kirkerne
med, at fotografering mm. KUN må ske efter aftale med præsten,
foredragsholder/kunstner eller ansvarshavende for arrangementet.

58/20

Evt.
Næste menighedsrådsmøde afholdes i forkortet form den 18. august 2020 fra kl.
17:45

Mødet afsluttet kl.21:50

Referent: Lars Rasmussen

