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Først og fremmest, tusind tak for alles indsats i det forgangne år- alt det, det nu end engang blev 
til. Til trods for en verdensomspændt Corona pandemi har vi stadig set ild i øjnene på mange af 
vores lokale ildsjæle og alle har givet den lille del til et fællesskab, som nu har været ’lovligt’, under 
restriktioner, kravet om afstand og forsamlingsforbud.   
 
Efter generalforsamlingen i 2020, sad en ny bestyrelse med hele 4 nye medlemmer og en ny 
kassér. Altså 8 personer, der ikke engang nåede at se hinanden ordentligt i øjnene, inden 
nedlukninger og Corona pandemien ramte Danmark med lynets hast.   
 
Vi sad en ny bestyrelse, der gerne ville mange ting- 4 nye medlemmer med flammer i øjnene og en 
masse gode idéer og 3 ’gamle’ medlemmer der var vandt til noget og skulle nu navigere i noget 
helt andet. Det gav anledninger til nogle diskussioner og nogle bump på vejen, da vi hele tiden 
skulle veje vores gøren og laden op i mod hvad der var rigtigt og forkert.  
 
2020 var på sin vis et rigtig svært år at navigere i; 
 

- Legepladsudvalget fik pakket legetøjet væk på legepladsen, da tiden ikke var til at alt dette 
kunne sprittes af hele tiden.  

- Forsamlingshusudvalget og vores nye rengøringsaftale med Kim, blev også sat på pause, da 
vi ikke havde nogle udlejninger, grundet forsamlingsforbud.  

- Bestyrelsesmøder var ikke-eksisterende da vi ikke kunne mødes, så meget kommunikation 
foregik over det sociale medie Facebook. Og så prøvede vi også det hersens moderne 
’online møder’, hvor vi sad i hver vores stue foran hver vores computer.  – 6 formelle 
møder blev det til i 2020, og nogle få uformelle, til at finpudse nogle af vores aftaler.  

- Vi måtte aflyse flere arrangementer, herunder; 2*fællesspisning, og en oktoberfest.  
 
Til trods for coronavirussens herske i det meste af 2020, kan vi alligevel stolt berette at 
bestyrelsen ikke bare tog dette år som en pause fra at gøre gode ting for vores byer, nej, vi satte 
os tilrette i sadlen, lagde de mange forskellige hoveder i blød og gik i krig med alt det som faktisk 
fortsat var muligt; 
 

- Først og fremmest fik vi søgt ’den centrale pulje’ ved Viborg Kommune, om et tilskud til 
nye lofter i forsamlingshuset. -Denne pulje fik vi! Og de nye lofter blev sat op, i stærkt 
samarbejde med lokale, frivillige håndværkere og Michaels Tømrerfirma, samt BE-
installationer som også sponserede en del hver især til vores projekt.  

- Dernæst forsøgte vi at afholde en ’arbejdsdag hver for sig’. Hvor vi de forgangne år har 
mødtes til en arbejdsdag i april, forsøgte vi at skrive opgaverne i en tråd på Facebook og så 
kunne alle melde sig til at tage de opgaver de nu engang kunne overkomme.  
Her blev vi blæst bagover af alles STORE interesse i at hjælpe os med de mange opgaver 
der skulle gøres, for at vores byer kunne gå en sommer i møde og stå ligeså flot som de 
plejer. Så tusind tak for det, det var virkelig værdsat. 



- Så kom den første aflysning af et arrangement; vores fællesspisning som også plejer at 
ligge i foråret. Men her fandt vi på et alternativ, der skulle vise sig at gå SÅ godt, at sved og 
stress skulle afløses af en velfortjent pause bagefter! Vores Fællesspisning ’hver for sig’, 
hvor bestyrelsen lavede aftensmaden og i alle sammen kunne bestille Take-Away som så 
også blev bragt ud til jer- og ALLE pengene gik ubeskåret til at vi kunne få malet 
forsamlingshuset.  
173 bestillinger ud af huset- må siges at være en KÆMPE succes! Så igen viste i os jeres 
fulde opbakning til de ting vi laver og i en tid, hvor vi ikke kunne se hinanden varmede det 
virkelig – Så her skal også lyde et stor TAK! 

- Ud af pengene, gik bestyrelsen i gang med at male i forsamlingshuset- male male male, 
male så meget at det blev et rigtig trælst projekt til sidst at komme i mål med det sidste (så 
det er faktisk først lige sket her i 2021) ;) UPS! Men, bedre sent end aldrig! Og tusind tak til 
de fra bestyrelsen der har lagt et ekstra hårdt arbejde i at få opgaven gjort færdig til 
udlejninger!  

- Sct. Hans stod også overfor en aflysning; men efter nogle vellykkede online 
bestyrelsesmøder, blev vi enige om at prøve at live-streame Mette Nielsens båltale præcis 
kl. 19:00 på Facebook, i håbet om at vi den vej kunne få en fornemmelse af at vi var samlet 
om noget fælles. Dette var dog ikke en success. Men her var vi også på dybt vand, for Sct. 
Hans i Sdr. Rind/Rindsholm plejer at handle om fællesskab, være hyggeligt og vi plejer at 
være mange, så det var en noget ’slatten’ fornemmelse at sidde hjemme og skulle have en 
lille fornemmelse af at man var ’sammen’ om bålet.  

- Imens der så blev malet i forsamlingshuset, røg der en ansøgning mere ud ad døren, og ind 
til kommunen. Årets Lokalområde 2020, stod der på den ansøgning.  
En aften, ringede Formandens telefon. Det var Mette Nielsen, fra landdistriktsudvalget. 
Hun ville blot informere om, at vi var blandt de 3 udvalgte til at gå videre om denne flotte 
titel.  
Heldigvis for OS, så blev der i sommeren 2020 åbnet en lille smule mere op, og der blev 
lempet for nogle af alle restriktionerne, der gjorde det muligt at vi kunne få os en lille 
’byfest’ i forbindelse med at Landdistriktsudvalget kom herud og skulle se hvordan vi er 
som by. Festen startede i Rindsholm, med en fortælling omkring byen, vi kom forbi 
Dixieland, hvor der var live musik, grillpølser og fadøl. Dernæst kørte studenterbussen til 
Sdr. Rind, hvor vi først gik til forsamlingshuset og så alle de lokale boder, der var opstillet i 
anledningen. Dernæst gik vi på legepladsen hvor spejderne lavede bål og havde 
flødebollekast konkurrence, og juniorklubben var åben. Vi sluttede af med lokalbrag på 
stadion, hvor vi på fineste vis vandt kampen. Landdistriktsudvalget sluttede dagen med 
grillpølser og kolde fadøl.  
Der gik ikke lang tid, før vi hver især sad foran radioen, lyttede til Radio Viborg og ventede 
spændt på hvilket navn de udråbte i radioen- SDR. RIND/RINDSHOLM blev der så sagt. 
TÅRER! TÅRER! TÅRER! YES! VI VANDT!  
Det kunne vi ALDRIG have gjort uden JER! JER alle sammen- alle de som kom og var med, 
alle de som hjalp, alle de som havde stillet et flag ud til vejen og selv alle de som havde 
sendt gode tanker afsted til os. Af hjertet tak for det! Og tak for en helt igennem dejlig dag, 
som mange sjældent vil glemme.  

Vi fik overrakt præmien ved en fin ceremoni her i Sdr. Rind, med champagne, kolde øl og lidt 
snacks.  



Hele efteråret gik med at færdiggøre forsamlingshuset, det var her projekt lofter for alvor blev sat 
i gang. Og da lofterne var kommet op, skulle der gøres rent, der skulle males lister og gerigter. Der 
skulle ryddes op og ud i alle vores rum. ALT i køkkenet blev rengjort efter alt det støv med 
lofterne.  
Og så valgte bestyrelsen også at få nye lofter OG lamper i entréen.  
 
Bestyrelsen fortsatte sine bedrifter med at drive flere frivillige i byerne.  
Derfor har Bestyrelsen, ligesom legepladsudvalget, og forsamlingshusudvalget, nedsat et 
byudviklingsudvalg som pt består af 4 medlemmer; 

o Erland Aarup, Sdr. Rind 
o Anette Pedersen, Sdr. Rind 
o Torben Petersen, Bestyrelsesmedlem 
o Karin Sivebæk, Rindsholm 

Dette nye byudviklingsudvalg har til formål at se til at Sdr. Rind og Rindsholm er med ift. En positiv 
udvikling af byerne. Dette kan være udvidelse af cykelstier, dette kan være stisystemer, 
byggegrunde, infrastruktur mm.  
 
Ønsker man at være en del af enten Legepladsudvalget, Forsamlingshusudvalget eller 
Udviklingsudvalget, så henvend jer gerne, vi kan ALTID bruge flere kloge hoveder at spare med på 
alle disse fronter. Ligesom vi også altid kan bruge et medlem til bestyrelsen.  
 
Vi fik også købt en rigtig fin sandkasse, med tilhørende lille åbent legehus, til pladsen i Rindsholm. 
Her afholdte vi et lille arrangement, hvor vi fik den indviet, vi fik fyldt sand i den og nogle lokale fra 
byen trådte frem og tog ansvaret for at denne ville fremstå pæn og nydelig- fjerne ukrudt, finde 
noget at ligge over sandet, så katte ikke ville anvende det som toilet mm. Dejligt endelig at kunne 
give lidt til den store plads, og til Rindsholm. Dette vil vi rigtig gerne lave meget mere af.  
 
Den anden bygning på legepladsen, ved Drivhuset, fik også nyt tag, nye vinduer og nye døre i. Og 
udvendigt står den nu rigtig flot.  
 
I efteråret aflyste vi en fællesspisning, vi aflyste en oktoberfest, og da vi nåede slutningen af 
november/start december tog vi os altså den ’frihed’ at bede folk om at gå en tur ved 16-tiden, og 
se lysene i vores efterhånden KÆMPE juletræ. Og de der nu var en tur ude og gå, kunne da lige 
stoppe op og synge et par sange, og få en snolder pose med hjem til børnene   
 
Til trods for den store opbakning og de mange ting vi alligevel formåede at få gennemført i 2020, 
sås endnu en lille tilbagegang i antallet af medlemmer i borgerforeningen (se regnskab). 157 
medlemmer. Som årets lokalområde og med de ting vi foretager os, burde vi sagtens kunne få 
nogle flere med i foreningen. Sidder man og mangler lige dét der gør at man har lyst til at være en 
del af alt det der foregår, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til os. Vi vil gerne hører jeres 
idéer og planer. Vi tager gerne imod ris/ros og forbedringsforslag. Uden kontingenter, kan vi 
ingenting. Så tak til de som fortsat er medlem og som støtter op omkring vores frivillige arbejde.  
 
 



2020 var et turbulent år, hvor vi sås meget lidt, men det vi sås var fantastisk! Bestyrelsen er 
kommet i mål med rigtig mange ting og kan blandt andet nu udleje et forsamlingshus, med nye 
lofter- god akustik, nymalet, opryddet og i rigtig flot stand. Og stenen; præmien for at vinde titlen 
som ’Årets lokalområde’ pryder indgangspartiet og minder os hver dag om, hvor dejligt det er at 
bo i Sdr. Rind/Rindsholm, for det er her det sker, det er her vi tænker på hinanden, hjælper 
hinanden og holder af at være en del af et fælleskab der gør noget for at vi ikke glemmes i det 
store hele! Tak for alt hvad 2020 bragte. Coronapandemien satte en stopper for rigtig mange ting, 
men det gjorde også at andre døre åbnede sig og vi så helt nye ting.  


