Pedersker
- bæredygtig udvikling af lokalsamfundet

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 09.01.2020
Tilstede:
Kaj Jørgensen (KJ)
Alex Speed Kjeldsen (ASK)
Hans-Christian Holmstrand (HC)
Jørn Pedersen (JP)
Britta Kofoed (BK)
Sten Fosberg Pedersen (SFP)
Vivi Granby (VG/ ref.)

Afbud:

Dagsorden:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BOFA projekter igangsætning og forsøgsperiode (HC)
Kulturformidling – Oplæg fra Lars Rømer drøfte
COOP bevilling (Alex)
Ansøgning til styrket kulturformidling (Alex)
Havedeling – drøftelse (Vivi)
Proces for implementeringer i 2020
Næste møde

Beslutninger

Bemærkninger

Ansvarlig

1

Wasteman:
W: KJ og ASK er to af de 5 hjem der
Opbakning til proces med 5
lægger hus til. Foruden 3 andre hjem
”hjemme hos” samtaler, fulgt af et 3 vil man gerne have skolen og
timers møde den 8. februar, og
samlingshuset med.
derefter en præsentation af
prototyper forud for testforsøg i
F: COOP er vigtig sparringspart. Der
foråret.
arbejdes på at få et møde i stand med
centrale aktører.
FUTURE: plan for forløb afventer.

BOFA

Tidsperspektiv
W: første
halvår
2020

2

Oplæg fra Lars Rømer med
etablering af en skænk med bl.a. 2
korte lydfortællinger godkendt til
videreudvikling og realisering (bl.a.
bestilling af lydudstyr, redigere og
indspille fortællinger mv.).

VG sender mail til videre
implementering.

VG

Feb. 2020

3

COOP bevilling 2020 til cafémiljø.

Feb. marts drøftes indretningen af en
café i butikken.

ASK

2020

4

Ansøgning til Bornholms Brand cvil
blive målrettet formidling af kultur
og bæredygtighedstiltag ude og
inde.

ASK sender ansøgning i samarbejde
med Lars Rømer og co. forventet i
jan/feb.

ASK

Feb. 2020

ASK har evt. yderligere lydfiler der kan
lægges i det tekniske udstyr.

5

Brugsens bestyrelsen drøfter deling
af haven med lejer på baggrund af
reviderede forslag.

VG sender reviderede forslag med
nærværende ref.

Brugsens
bestyrelse
n/ ASK?

Feb. 2020

6

Første halvårs aktiviteter drøftet.

BK følger op på bookning af
Samlingshuset.

VG

2020

Ønsker til Brugs og byrum drøftes i
forlængelse af lokalforeningens
generalforsamling. Den 18. marts er
foreløbig foreslået.
VG kontakter tegner for forhandling
af 2 tegninger til bannere samt x
antal figurere af underjordiske til
div. dekoration/ PR i Brugsen.

Der er bl.a. 40.000 kr. til rådgiver til
videreudvikling af Brugsens koncept.
SFP m.fl. overvejer hvilken kandidat vi
kan få mest glæde af der hvor vi er
nu.

VG kontakter ny ejer af Mejeriet for
orientering om hvad der pågår i
Pedersker og høre hvilke planer der
evt. er med overtagelsen.
VG udarbejder oplæg til
arkitektrådgiver.
Nm

13. februar kl. 16-17:30

I datastuen

