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Menigheds- og orienteringsmøde
søndag den 16. august 2020 i Rindum kirkehus

Dagsorden med referat:
1: Velkomst v. menighedsrådets formand:
Tage Høj Kristiansen bød velkommen til Menighedsmøde.
2: Valg af dirigent:
Ole Steen blev valgt til dirigent. Ole Steen konstaterer, at mødet er lovligt indkaldt.
3: Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende
menighedsråds opgaver:
4: Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat:
Ad 3 og 4.
Rart at vi kan samle en pæn flok 30-35 – tak for det.
Som I nok har opdaget havde vores præst en pause fra sent efterår og vel til februar. Det var noget med et
knæ. Heldigvis kunne emeritus Karl fra Skjern hjælpe os og vi syntes han klarede det rigtig fint – en erfaren
herre er han jo. Dejligt og med god hjælp fra personalet - også her havde vi lidt udfordringer, idet
Marianne troende hun kunne gå gennem en glasvæg. Det gav lidt ”hovedpine”, men takket være frivillig
hjælp og det øvrige personale gik det ikke så galt.
Vi/og Marianne håber der startes langsomt op her efter sommerferien, så godt det nu kan lade sig gøre her
i Coronatiden.
Ja vi har haft besøg af et bæst som Corona. Det har ikke været nemt at være kirke i denne periode og den
er desværre ikke væk endnu. Intet kunne fungere som det plejer, men takket være et godt personale og et
positivt menighedsråd er vi sluppet nogenlunde helskindet igennem. Vi må hjælpe hinanden med at passe
meget på.
Det har også givet vore præster ekstra meget at se til. Samarbejdet kører rigtigt fint. Konfirmationer her
med udgangen af august giver også store udfordringer her lige inden de nye hold starter. Tak for indsatsen
til Jer alle.
Kirkebladet – takket være en flot indsats fra personale og frivillige går det rigtigt godt – både med indhold
og uddeling og tak for indsatsen til Jer alle.
Sidste år fortalte jeg, at vi arbejdede på at få renoveret vores gamle smukke kirke og det har vi gjort – Vi har
fundet en arkitekt – Linjen – fra Horsens. Vi har fået lavet projekt og lige nu arbejder Ribe Stift og
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Nationalmuseet på sagen. Her i løbet af eftersommeren skulle der gerne komme nyt tag på kirkens tårn.
Denne opgave er udtaget af renoveringsprojektet og kører særskilt her hen over efteråret.
Selve bygge/renoveringen strækker sig – som det ser ud nu – fra september 20 til marts april 21 men men…
nu må vi se.
/Tage

5: Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
Kasserer Alex Wejse orienterer om kirkens økonomi. Regnskabsoversigt for 2019 blev fremlagt.
Budgetoversigt for 2020 blev fremlagt.
6: Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling og orientering om muligheden for at
udløse afstemningsvalg.
Valgforsamlingen afholdes tirsdag d. 15. september 2020 i Rindum Kirkehus kl. 19.00.
7: Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Der skal vælges 8 medlemmer til menighedsrådet bestemt af antallet af medlemmer af folkekirken i sognet.
Sognepræsten er derudover selvskrevet medlem af menighedsrådet.
8: Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på
valgforsamlingen i september.
Lisbeth Pedersen, Lone Østergaard, Alex Wejse, Tage Høj Kristiansen, Lone Linde, Ole Steen, Oda Stilling
genopstiller til menighedsrådet.
Knud Føhns genopstiller ikke.
Jørgen Nielsen opstiller til menighedsrådet.
Der er plads til flere kandidater og stedfortrædere.

