Pedersker
- bæredygtig udvikling af lokalsamfundet

Orienteringsreferat – til erstatning for det aflyste styregruppemøde 19.03.2020

Vivi Granby (VG/ ref.)
….med input fra
Alex Speed Kjeldsen (ASK)
Hans-Christian Holmstrand (HCH)

Kaj Jørgensen (KJ)
Jørn Pedersen (JP)
Britta Kofoed (BK)
Sten Fosberg Pedersen (SFP)

Dagsorden:
1) Aflevering tegninger ‐ Anton Rose

2) Oplevelseskabinet i Brugsen mm.
3) Ansøgning til Bornholms Brand ‐ kort om indhold og evt. nyt
4) Rådgiver koncept Brugsen ‐ evt. nyt
5) Aftale vedr. havedeling
6) Aftale med Matters vedr. byrum
7) Shelterbyggeri 2.‐3. maj + byfest 2. maj
8) ansøgning Nordeafonden https://nordeafonden.dk/soeg‐stoette‐til‐projekt/her‐bor‐vi‐puljen
Næste Møde

1

Beslutninger

Bemærkninger

Ansvarlig

Anton Rosen har leveret de bestilte
tegninger til vores frie benyttelse i
det videre arbejde:
- 65 skitsetegninger
- 2 bannere med og uden forslag til
logoindpasning + én med røde huer
- 12 rentegninger af udvalgte skitser
hhv. i siennafarve - med og uden
røde huer, og i stort streg.

NB mht. øl-etikette, så kunne jeg ikke
få mere for den betaling vi havde sat i
gang, men vi kan frit benytte det
materiale der er leveret.

VG

Jørgen skulle egentlig være gået i
gang i slutningen af februar, men vi
har ikke fået aftalt alt. Vi satser på at
det snart kommer i gang.

ASK

Evt. yderligere tegninger kræver at
der findes ny finansiering.
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Det er aftalt, at Jørgen Mikkelsen
inden for den nærmeste fremtid går
i gang med rep. af købmandsdisk.
ASK har været en del i kontakt med
Sansâga. Lydformidling vil ske
gennem to ”gammeldags”
drejetelefoner. Lars & co.
planlægger, at de skal indeholde en
kort infobesked, når man løfter røret
”velkommen til Brugsens

Tidsperspektiv
Februar
2020

formidlingscentral… tryk 1 for…” som
så efterfølges af to fortællinger om
Bonavedde. Vi vil senere selv kunne
lægge flere lydfortællinger ind.
Samlet pris for at få lavet de to
telefoner og tilhørende mekanik
bliver 6.000 + moms.
Lars har endvidere lavet en lille liste
med konkrete forslag til, hvad der
kan laves i tillæg til de to telefoner.
Sansâga regner med at have
lydfortællingerne klar ultimo marts,
og i lyset af den usikre coronasituation vil de gerne fakturere
hurtigst muligt.
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Planen fra Brugsens side har været
at arbejdet med
café/oplevelsesområde går i gang i
maj og skal stå færdigt i juni. Nu må
vi lige se, hvordan coronasituationen udvikler sig.
Der er indsendt en ansøgning til
Bornholms Brand om 300.000 DKK
til etablering af et bornholmsk
kulturtorv med fokus på formidling
af Pedersker bys og sogns nyere og
ældre historie sammenflettet med
en bredere bornholmsk sagnhistorie.
Dette omfatter bl.a. etablering af et
“museum” med fokus på de
underjordiske og områdets ældre
historie (herunder Rispebjerg og
Ringborgen), digitale
“vandrehistorier” centrerede
omkring Pedersker som en andelsby
båret af fællesskabet samt
iscenesættelse af en række
fantastiske fortællinger fra området.

ASK regnede egentlig med svar i dag
(d. 19/3-2020), men har endnu ikke
hørt noget. ASK ved ikke, om
bestyrelsesmødet er blevet afholdt.

ASK
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Punktet er foreløbigt udsat til
”Brøggsens” strategiplan er på
plads.

HCH
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Brugsforeningens formand, Christian
Lund, har præsenteret lejer for den
første skitse (den, der inddrager
mest muligt af haven). Ifølge
Christian var lejer lidt ked af, at
miste hjørnet op mod garagen pga.
nogle planter, men hun gav samtidig

ASK

Svar april
2020?

udtryk for, at hun godt vidste, hvor
det bar hen. Ud fra Christians
referat virker det som om, at det
hele kan løses forholdsvis
uproblematisk.
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VG har jf. videresendt mail, hyret
Matters ApS til at hjælpe med at
formgive et nyt byrum til Pedersker.
Foreløbig er de blevet bedt om at
lave et skitseforslag der kan drøftes
i lokalområdet senere hen ad
foråret.

Arkitekterne fra Matters, arbejder på
Bornholm i anden sammenhæng/ for
klyngesamarbejdet mellem Nyker,
Klemensker, Aarsballe og Rø. MarieLouise som er medejer af Matters er
oprindeligt fra Klemensker, hvor
hendes familie fortsat bor. Hun har
været forbi Pedersker senest hun var
herovre.

VG

Hovedopgaven er at lave et
overbevisende helhedsgreb, som kan
gøre bagsiden af Brugsen til et
opholdssted, som er så attraktivt, at
det bliver benyttet. Det er ikke en helt
let opgave, og derfor vigtigt med et
professionelt hovedgreb.
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De 3 shelters forventes leveret som
aftalt senest 1. maj.

Det er dog pt. uvist om de kan bygges
den 2-3 maj, og nok ikke sandsynligt
at byfesten kan annonceres og holdes
den 2. maj.

ASK og VG
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VG udarbejder gerne ansøgning til 2.
runde til efteråret, med et
hovedindhold der vedrører et samlet
stiforløb til og fra Rispebjerg via
Lynggårdsskoven, hvis der ved
fælles hjælp kan skabes lokal
opbakning.

Der er grund til at tro at der måske
kan laves en stiforbindelse på 2½ -3½
km fra det nye torn gennem
Lynggårdsskoven til Rispebjerg og
retur. Naturstyrelsen er positive, men
der skal laves aftaler med mindst et
par lodsejere.
ASK: Dette lyder super spændende,
og jeg bidrager også gerne til
ansøgningsarbejdet.

VG

Nm

Torsdag d. 30. april kl. 15:3017:00???

NB: Vil I kunne denne dato og tid –
hvis der er åbnes for mødeaktivitet?

VG

