Pedersker
- et bæredygtigt lokalsamfund

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 13.02.2020
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) Opsamling på møder med BOFA
2) Havedeling, status
3) Status rådgiver til justering brugskoncept
4) Oplæg fra tegner Aske Schmidt Rose
5) Ansøgning Bornholms Brand
6) Generalforsamling, oplæg
7) Arkitektrådgiver byrum
8) Næste møde
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Beslutninger

Bemærkninger

Ansvarlig

BOFA/David deltager på vores
generalforsamling og kommer med
en lille opsamling.

Flot fremmøde med vores hjælp.

BOFA

Borgmester, Winni Grosbøll ventes at
deltage den 26/4.

Tidsperspektiv
Forår
2020

Opstart forsøg i Pedersker den 26/4
kl. 15-16:30 ved eller i Genbrugsen.
2

Havedeling er ved at være aftalt.

Kristian fra bestyrelsen har talt med
lejer den 12/4.
I kontrakten er rådighed til have.

Brugsens
bestyrelse

18. marts
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Rådgiver skal hjælpe med at sælge
Pedersker Brugsforening på de
digitale medier
- det bæredygtige
- de lokale varer
- den lokale kulturhistorie inkl. de
underjordiske

HC har kontaktet en design - og
strategisk aktør i forhold til COOP,
Republika, Creative Lead, Frederik
Drucker Ipfelt.

HC

April?

Genkendelighed i skrift og design; Det
skal spille sammen overordnet og give
mening som fortælling.

Opgaven: et digitalt koncept der
Strategipapir og briefing/ på tryk laves
grafisk og indholdsmæssigt kan
markedsføre/ skabe opmærksomhed forud for at møde i Albertslund sættes
op som grundlag for opgavebestilling.
Brugsen og Pedersker + omegn ift.
turister og herboende.
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Motiv til banner ved siden af løftet
gravhøj – en mark med køer,
underjordiske og møllen bag eller
kirken og underjordiske på
kirkemuren i græs/kornet etc..

Anton Schmidt Rose har udarbejdet
skitser som grundlag for drøftelse og
valg af motiver.

VG

Februar

ASK

1 uge i
marts

KJ og BK
m.fl.
+ VG

18. marts

VG

19. marts

SFP

Derudover bestilles skitser til
udfyldning/malebog, notesblokke,
muleposer etc. – type som silhuetter
Layout til øletiket 1-2 lokale motiver
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Lars og Alex laver et udkast til en
ansøgning klar til omkring den 20/2
med forventet fremsendelse senest
primo marts.
Ansøgning på ca. 300.000 kr., hvis
idéerne er til det.

Midt marts har Bornholms Brand
fondsuddeling.

Indhold bl.a.:
- lydfortælling med fokus på
Ringborgen, cykelrute, som går via
Pedersker.
- Underjordiske museum, tænke om
at lave en gravhøj. Yngste gravhøj
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Generalforsamling 18. marts kl.
19-21
- BOFA/David 15 min. opsamling på
workshop + spørgsmål
- ønsker til torv/ Vivi 15 min. +
borgerønsker
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Oplæg til aftale med Matters
Arkitekter udarbejdes til næste
styregruppemøde.

Invitation afventer afgørelse om
hvorvidt de får anden opgave på
Bornholm i første halvår 2020.
Erhvervsstyrelsen kontaktes evt. for
forhåndsgodkendelse af kun ét
rådgivertilbud.

Nm

Næste styregruppemøde 19.
marts kl. 16-17

Alle

