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Formandens initialer:

Blad nr. 434

Afbud fra Ulla Kristiansen, Bente Bjørn og Bent Rathleff
01/21

Protokollen godkendt og underskrevet.

02/21

Meddelelser:
A. Formanden.
Tagudskiftningen på Kollund Kirke er næsten tilendebragt. Håndværkerne er i gang
med at færdiggøre og rydde op.
Elværket har etableret mere strøm til Rind Kirke. Det er endnu ikke færdigtestet.
Der er udsendt meddelelser fra Landsforeningen af Menighedsråd til de nye
medlemmer vedr. adgang til DAP mm.
Bygning af det ny kontor i Lind Sognehus starter 4. januar 2021.
B. Præsterne.
Intet af bemærke.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Elisabeth Rasmussen oplyser det nye menighedsråd om, at der p.t. arbejder 4
personer på kirkegården, hvoraf den ene gravermedhjælper er vinterfyret.
Klokkeringningen ved alle 3 lokationer er nu ændret til morgenringning kl. 08:00 og
aftenringning kl. 17:00. Der ringes kun på søndage i forbindelse med gudstjenester.
Efter reparationen af vandstenen blev konstateret defekt svømmer ved pumpen. Der
er bestilt ny. Vandstenen er slukket om vinteren på grund af risiko for frost.
D. Øvrige medlemmer.
Intet at bemærke.

03/21

Nyt fra udvalgene:
Gudstjenesteudvalget ved Kirsten Nielsen oplyser, at gudstjenesten juleaftensdag i
Høgild er flyttet til hallen for at opnå mere plads.
Koncertudvalget ved Hanne Thorsen informerer om, at der er modtaget opsigelse fra
NEMO vedr. brug af lokaler i Lind Sognehus. Koret har fundet andre lokaler.
Præsteboligudvalget ved Søren Poulsen meddeler, at opførelsen af den ny
præstebolig skrider planmæssigt frem. Flisebelægninger uden- og indenfor er
foretaget. Maleren vil gå i gang indenfor snarest og skabe monteres inden jul. Det
forventes stadig, at boligen er klar til afleveringsforretning 22. januar 2021.

04/21

Til beslutning: Julehilsen til beboere på Lind Plejecenter
Menighedsrådet er meget positivt indstillet vedr. en hilsen til beboerne på plejehjemmet.
Menighedsrådet besluttede at vente med at udsende en ”Vinter-hilsen” til beboerne
ultimo januar 2021, hvor det måske vil komme mere belejligt for beboerne, idet menighedsrådet forventer, at beboerne modtager rigeligt med hilsener fra familie og
andre her under Corona-situationen, hvor besøg næsten er udelukket.

05/21

Til beslutning: Indkøb af E-spray til desinficering af møbler (stole, borde mv.).
Der indhentet tilbud fra tre forskellige leverandører af udstyr og rensemidler til
desinfektion af møbler mv.
Menighedsrådet beslutter at indkøbe et enkelt sæt til test i sognehuset.

Blad nr. 435
06/21

Evt.
Formand Søren Poulsen forespørger til menighedsrådets indstilling vedr. evt.
streaming af julegudstjenester.
Der er tilslutning for at fortsætte med det store arbejde omkring afholdelse af de 3
gudstjenester i Lind Hallen juleaftensdag og i samme moment henvise til det
forholdsvise store udbud af andre institutioners streaming af gudstjenester.
Samtidig oplyser formanden, at der er planlagt indsættelse af den yansatte
sognepræst Vicky Lützen Popp Fredslund den 7. februar 2021.

Mødet afsluttet kl.19:00
Referent: Lars Rasmussen

