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Formandens initialer:
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Afbud fra Hanna Rahbek
59/20

Protokollen godkendt og underskrevet.

60/20

Meddelelser:
A. Formanden.
Der er taget første ”spadestik” til udgravning på byggegrunden til ny præstebolig.
B. Præsterne.
Ulla Kristiansen oplyser, at det store puslespil vedr. konfirmationerne den 5. september 2020 er ved at falde på plads.
Da der ikke er sket lempelser vedr. forsamlinger på grund af Corona-situationen og
derfor stadig kun må være få personer til gudstjenesterne, ser sognepræsterne sig
nødsaget til at dele hver konfirmandklasse op i to hold. Så der afholdes konfirmationer kl. 09:00, kl. 10:00, kl. 11:00 og kl. 12:00 med fælles fotografering af klasserne
ca. kl. 9:45 og kl. 11:45.
Idet der i næste sæson bliver 5 klasser med konfirmander, som vil blive undervist
tirsdage, onsdage og torsdage har der været forhandling med Lind Aktivitets- og
Plejecenter om flytning af plejehjemsgudstjenesten til onsdage i lige uger kl. 10:30.
Gudstjenesterne starter, når der indføres lempelser vedr. Corona-situationen.
Orla Villekjær udtrykker sin tak for opmærksomheden ved hans korte sygdom og 70
års fødselsdag.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Udgår.
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser oplyser, at der arbejdes på at finde en afløser for
kirketjeneren, der kan tage over i forbindelse med de mange ekstra gudstjenester på
grund af dåb m.fl.

61/20

Nyt fra udvalgene:
Intet at bemærke.

62/20

Til godkendelse: Økonomisk kvartalsrapport 2. kvt.
Kordegnen gennemgår Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020.
Menighedsrådet godkender kvartalsrapporten.

63/20

Til drøftelse/beslutning: Corona-situationen..
Menighedsrådet drøfter indgående den aktuelle situation ved gudstjenester med
henblik på at sikre, at restriktionerne vedr. Corona-situationen overholdes. Der
ønskes en opstramning af forholdene under gudstjenesterne. F.eks. ved at afspærre
bænkerækker og fordele salmeark og –bøger på faste siddepladser.
Samtidig beslutter menighedsrådet at standse benyttelse af lokalerne i Lind
Sognehus til andre end egne aktiviteter foreløbig indtil 31/12 2020. Menighedsrådet
følger naturligvis op på den til enhver tid aktuelle situation.

64/20

Til drøftelse: Orienteringsmødet vedr. valget kl. 19:00.
Søren Poulsen informerer om aftenens program, som er fastlagt på forhånd. Der er
fabrikeret forskelligt materiale til omdeling omkring valget.
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Evt.
Formanden orienterer om udarbejdelsen af video til understøttelse af annoncen vedr.
ledig præstestilling.
Optagelserne foretages onsdag den 19. august 2020, hvorefter redigering vil finde
sted.

Mødet afsluttet kl.18:50

Referent: Lars Rasmussen

