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Formandens initialer:

Blad nr. 432

Afbud fra Ulla Kristiansen
81/20

Protokollen godkendt og underskrevet.

82/20

Meddelelser:
A. Formanden.
Kirkeministeriet har godkendt menighedsrådets indstilling om ansættelse af ny
sognepræst pr. 1. februar 2021.
Formanden foreslår, at menighedsrådet tager stilling til, hvad der skal ske med de
tidligere klapstole fra Rind Kirke.
B. Præsterne.
Orla Villekjær oplyser, at Provstiet har bevilget assistance til begravelser og
bisættelser i november måned. Der arbejdes p.t. på en løsning for december måned.
Der afholdes afslutning for sæsonens minikonfirmander onsdag den 18. november
2020 i Lind Sognehus.
I uge 48 afholdes juleafslutninger for konfirmanderne.
Orla har aftalt juleafslutning for 3 førsteklasser fra Lind Skole. Børnehaven har 100
børn fordelt på 4 stuer, som meget gerne også vil afholde juleafslutning.
I samråd med Højgaard Skolen afholdes der ingen juleafslutninger for dem.
C. Medarbejderrepræsentanten.
Elisabeth Rasmussen meddeler, at grandækningen er i fuld gang. Desværre er der
leveret noget gran, som hurtigt taber nålene. Det er kirkegården selvfølgelig
opmærksom på.
D. Øvrige medlemmer.
Kontaktperson Carsten Kejser oplyser, at der er ansat ny kirkesanger til supplement
for den eksisterende.
Der er modtaget ca. 70 ansøgninger til stillingen som kirke- og kulturmedarbejder.
Der er afholdt samtaler med ansøgere mandag og tirsdag. Herefter foretages endelig
udvælgelse.
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Nyt fra udvalgene:
Koncertudvalget ved Kirsten Nielsen oplyser, at der har været afholdt en meget
spændende Jubilæumskoncert for Beethoven onsdag den 21. oktober 2020 med
mange visuelle elementer sammen med musikken. Desværre var der ikke helt det
forventede fremmøde.
Sogneaftensudvalget meddeler, at sogneaftenen torsdag den 5. november med
Flemming Rishøj om kvinderne på Sprogø var succesfuld med stort fremmøde.
Byggeudvalget ved Søren Poulsen meddeler, at opførelsen af den ny præstebolig
skrider planmæssigt frem. Vinduer mm er isat og i løbet af december opsættes fliser
og males. Det forventes stadig, at boligen er klar til afleveringsforretning 22. januar
2021.
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Til godkendelse: Revisions regnskabsprotokollat
Kordegnen orienterer om Revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2019 og omkring
punkterne ”Manglende funktionsadskillelse” og ”Risiko for væsentlig fejlinformation
som følge af besvigelser” beslutter menighedsrådet, at der er tillid til det nuværende
arrangement og der fortsættes efter samme princip.

Blad nr. 433
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Til orientering: Gudstjenester juleaftensdag.
Formanden orienterer om det nedsatte udvalgs arbejde omkring afholdelsen af
gudstjenesterne i Lind Hallen.
Der fremlægges plan for stoleopstilling og pyntning af hallen samt ønsker om
bemandingen. Der mangler stadig nogle frivillige til de forskellige arbejdsopgaver.
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Evt.
Formand Søren Poulsen takker mange gange det afgående menighedsråd for godt
samarbejde i den forløbne valgperiode.
Samtidig udtrykkes stor forhåbning til, at det tiltrædende menighedsråd fortsætter
arbejdet i samme ånd.
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