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Formandens initialer:

Blad nr. 430

Afbud fra Kim Blæsbjerg og Ulla Kristiansen
73/20

Protokollen godkendt og underskrevet.

74/20

Meddelelser:
A. Formanden.
VMB-arkitekterne fra Aarhus har haft 1 års syn på Rind Kirke efter istandsættelsen.
Der arbejdes stadig med varmeanlægget samt maleren har foretaget udbedringer på
steder, hvor malingen var skallet af.
Arkitekten gennemgik samtidig tagkonstruktionen forud for projektet med nyt blytag til
kirken.
Håndværkerne er i guld gang med lægning af nyt tag på Kollund Kirke. Der er billeder
på hjemmesiden.
Ligeledes går bygningen af den nye præstebolig efter planen. Også her er der billeder på hjemmesiden.
B. Præsterne.
Orla Villekjær kan oplyse at der p.t. er nok at lave med konfirmander, begravelser og
dåb mm. Den verserende Corona-situation giver ekstra planlægningsarbejde.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Elisabeth Rasmussen har intet at bemærke.
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser oplyser, at der er afholdt personalemøde den 14. oktober 2020. Også her var Corona-situationen og overordnet samarbejde vigtige emner.
Der er udvalgt emner til det ledige job som den ene af vore to kirkesangere til jobsamtale fredag den 23. oktober 2020.
Koncertudvalget ved Kirsten Nielsen oplyser, at der afholdes Jubilæumskoncert for
Beethoven onsdag den 21. oktober 2020.

75/20

Nyt fra udvalgene:
Gudstjenesteudvalget ved Svend Aage Frahm meddeler, at udvalget har svært ved at
se sin berettigelse, når præster og personale i god tid udarbejder gudstjenesteplaner.
I tvivlstilfælde anbefaler udvalget, at dette forelægges menighedsrådet til beslutning.
Menighedsrådet drøfter Corona-situationen og besøgstallet til gudstjenesterne. Der
er enighed om – med baggrund i de nuværende forhold – at der skal være fokus på
sik-kerheden ved de enkelte gudstjenester og møder. Derfor besluttes at flytte alle
gudstjenester fra 2. november 2020 til Lind Sognehus, hvor det er større mulighed for
at overholde sikkerhedskravene; lige som der kan være flere tilhørere her.
Kunstudvalget ved Hanne Thorsen oplyser at der er udstillet værker af ny kunstner i
Lind Sognehus. Det er Camilla Nielsens første udstilling af de farvestrålende værker.

75/20 a

Julegudstjenester i Lind Hallen.
Efter menighedsrådets beslutning om afholdelse af julegudstjenester den 24.
december 2020 i Lind Hallens Hal 3 nedsættes et ad-hoc udvalg bestående af Søren
Poulsen, Jørgen Krøjgaard, Orla Villekjær, Elisabeth Rasmusen og Mette Hald
Jakobsen til planlægningen af de 3 gudstjenester.

Blad nr. 431
75/20 b

Honorar til Menighedsrådet.
Menighedsrådet beslutter at udbetale honorar til visse af menighedsrådets
medlemmer på samme størrelse som sidste regnskabsår.
Kordegnen bemyndiges til at foretage udbetalingen.

76/20

Til orientering: Økonomisk kvartalsrapport.
Kordegn Lars Rasmussen gennemgår kvartalsrapport pr. 30. september 2020, som
godkendes af menighedsrådet.
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Til drøftelse/beslutning: klokkeringning ved sognenes kirker.
Efter modtagelse af klage over ringningen fra Lind Sognehus gennemgår formanden
reglerne for ringning med kirkeklokker, hvoraf blandt andet fremgår, at der skal ringes
med klokker 3 gange før gudstjenester med enten 30 eller 15 minutters intervaller.
Rind og Kollund sognes menighedsråd har i mange år haft tradition for at ringe med
30 minutters intervaller. Ligeledes har det været kutyme i sognene at foretage
morgen- og aftenringning på alle ugens dage. Indtil nu har der været ringning kl.
07:00 og 17:00 om sommeren og kl. 08:00 og kl. 16:00 om vinteren.
Menighedsrådet beslutter efter indgående overvejelser at flytte ringningen til kl. 08:00
om morgenen og kl. 17:00 om aftenen alle årets dage.
Der bestilles service på klokkerne, så beslutningen kan udføres snarest.
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Til beslutning: Ansøgning fra IM om lokalelån.
Formanden orienterer om den modtagne ansøgning fra IM om lokalelån i første
halvdel af 2021. Menighedsrådet beslutter at imødekomme ansøgningen under
forudsætning af, at IM skal vige for Sognets eget brug af lokaler. Ligesom den
verserende Corona-situation umuliggør brug af lokalerne.
Kordegnen informerer IM.
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Til beslutning: Overdragelse gammel til nyt menighedsråd.
Formanden meddeler, at orienteringsmødet hos Herning Provsti med jurist fra Viborg
Stift desværre er aflyst på grund af sygdom. Provstiet vil snarest udsende
informationsmateriale til formændene.
Overdragelse til det nyvalgte menighedsråd er fastsat til tirsdag den 17. november
2020 kl. 17:30, hvor det nye menighedsråd konstituerer sig og fastsætter datoer for
det kommende års menighedsrådsmøder.

80/20

Til godkendelse: Endeligt Årsbudget 2021.
Kordegnen forelægger ”Rind-Kollund Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 15853115,
Budget 2021, Endelig budget afleveret d. 19-10-2020 08:42” som godkendes af
menighedsrådet.
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Evt.
Kirsten Nielsen forespørger om muligheden for a Kirke- og Kulturmedarbejderen kan
deltage i menighedsrådsmøderne. Hun føler, at der har været store fordele ved at det
tidligere var kirke- og kulturmedarbejderen, der også var medarbejderrepræsentant.

Mødet afsluttet kl.21:45
Referent: Lars Rasmussen

