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Formandens initialer:
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Afbud fra Pia Lassen
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Protokollen godkendt og underskrevet.
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Meddelelser:
A. Formanden.
Der er modtaget en klage vedr. klokkeringningen fra Lind Sognehus. Henvendelsen
er blevet modtaget for sent til at komme på dagsordenen for aftenens møde; men vil
blive medtaget næste møde.
Der er modtaget skrivelse fra Herning Kommune vedr. affaldssortering. Kommunen
har fejlagtig udsendt skrivelsen til Sognehuset, som er erhverv. Sognehuset vil træffe
forberedelser til igangsætning af affaldssortering i løbet 2021.
B. Præsterne.
Ulla Kristiansen oplyser, at konfirmationerne den 5. september 2020 blev afholdt til
stor tilfredshed og retter en stor tak til alle involverede.
Indeværende konfirmationshold består af i alt 5 hold konfirmander, som afvikles
tirsdage, onsdage og
C. Medarbejderrepræsentanten.
Udgår.
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser oplyser om personalesituationen vedr. arbejdet med
corona-restriktionerne.
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Nyt fra udvalgene:
Sogneaftensudvalget ved Kirsten Nielsen meddeler, at foredraget den 3. september
2020 med Arne Andreasen desværre blev aflyst på grund af Corona-mistanke.
I stedet trådte organist Elena Andersen til og der blev afholdt en succesfuld sangaften.
Koncerten med Signe Svendsen i februar 2021 er desværre udsat til 11. marts 2021
på grund af dobbeltbooking.
Udvalget for præsteansættelse ved formanden henleder opmærksomheden på videoen vedr. Rind Sogn, som er lagt på hjemmesiden.
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Til drøftelse/beslutning: Corona-situationen..
Præsterne har lavet en ny gudstjenesteplan, hvor enkelte gudstjenester er flyttet fra
Rind Kirke til Lind Sognehus.
Formanden slår fast, at menighedsrådet beslutter, hvor der afholdes gudstjenester.
Helst efter indstilling fra præsterne.
I den nuværende situation er det ekstra påkrævet med fokus på afstanden imellem
tilhørere til arrangementer og gudstjenester.
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Til drøftelse: Valgforsamlingen.
Formanden håber på menighedsrådets hjælp til afvikling af valgforsamlingen.
Herunder registrering af vælgere, uddeling og indsamling af stemmesedler samt
afholdelse af valgforsamlingen generelt.

Blad nr. 429
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Ny sognepræst - tidsplan.
Formanden orienterer om, at stillingsannoncen i Præsteforeningens blad desværre er
blevet forsinket. Ansøgningsfristen er derfor rykket til 5. oktober 2020.
Herefter er Orienteringsmødet med Provst og Biskop udsat til 22 oktober 2020 kl.
19:00.
Prøveprædikerne er planlagt til afholdelse den 26. og den 27. oktober 2020. Herefter
kan indstillingsmødet afholdes den 28. oktober 2020.
Den stramme tidsplan er opstået som følge af, stadig at fastholde fristen for
ansættelse til den 31. oktober 2020.
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Fordeling af høstoffer.
I Rind Kirke og Lind Sognehus er der i alt indsamlet kr. 2.820,00.
Heraf er kr. 700,00 givet til Folkekirkens Nødhjælp og kr. 200,00 til Mission Afrika.
Resten - kr. 1.920,00 - beslutter menighedsrådet at skænke til Rind Sogns
Menighedspleje.
Menighedsrådet beslutter ligeledes, at indsamlet beløb i Kollund Kirke skænkes til
Menighedsplejen i Rind-Kollund pastorat.
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Evt.
Ulla Kristiansen anmoder Gudstjenesteudvalget om at mødes med sognepræsterne
og personalerepræsentant til nærmere drøftelse omkring den praktiske afvikling af
gudstjenesterne til jul.

Mødet afsluttet kl.18:25

Referent: Lars Rasmussen

