
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 10.06.2020 

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

Afbud: 

 
Dagsorden: 
1) Nyt samlingssted – forslag til projektdetaljering 
2) Status café mm Brugsen 
3) Status BOFA - projekter 
4) Status shelters Lynggårdsskoven 
5) Status ansøgninger 
6) Generalforsamling borgerforeningen 
7) Næste møde 
 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 

1 

 

Matters kan konkretisere deres 
projektidé dog med fokus på 
følgende:  
- fast belægning stier 
- legemuligheder 
- pergola i stål 
- møbel i kraftigt tømmer  
(Bl.a. for at minimere udgifter til 
vedligehold) 
 
VG kontakter alle der har indgivet 
høringssvar. 
 
 
VG søger at få en aftale i stand efter 
sommerferien, hvor Matters kan 
præsentere deres forslag for 
borgerne i lokalområdet – evt. 
kombineret med en 
generalforsamling i borgerforeningen 
og/eller et BOFA møde (planlagt til 
medio sept). 
 

Der har været afholdt besigtigelse 
med Matters v. Marie-Louise Holst den 
26. april, der præsenterede deres 
idéforslag for på vort seneste møde 
(uden referat) den 26. maj. 
 
Idéforslaget (arbejdsmodel og 2 
plancher) har være udstillet i 
Pedersker Dagli´Brugs fra d. 18/5-
8/6. 
9 har indgivet høringssvar med 
afsender. 
 
 

VG Juni/juli 

2 

 

Opstart indretning af Caféhjørne 
ventes i juni måned. 

ASK har kontakt til direktør i Coop for 
evt. lån/aftale om FDB møbler til 

ASK juni- 

Pedersker   
- et bæredygtigt lokalsamfund  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

caféen.  
 

3 HCH kontakter David/BOFA for evt. 
fremrykning af 
mødet/igangsætningen nu hvor der 
er åbnet op for større møder kan 
arrangeres. 

BOFA har sendt spørgeskemaer ud til 
testpersoner, og beholdere er 
modtaget til opstart forsøg.  
 
Seneste nyt er at BOFA forventer at 
afholde opstartsmøde medio sept.  
 

HCH  

4 Shelters i Lynggårdsskoven 
planlægges opført i juli. 

Levering ventes at ske sidst i juni. 
 
Der holdes planlægningsmøde om det 
konkrete arbejde på Sydbornholms 
Privatskole 24. juni 
   

Sydbornho
lms 
Privatskole 
(ASK/ VG) 

Juli 

5 Sparakassen Bornholms Fond søges 
om 100.000 kr. til et udvidet 
kulturprojekt 
 
Nordea Fonden søges inden 1. 
august - stiforbindelse til Rispebjerg 
Ansøger: Pedersker Borgerforening. 
Ansøgningen laves som ad-hoc med 
mailorientering til den samlede 
styregruppe. 
 
BK kontakter central lodsejer og 
søger at få et møde i stand med KJ 
og VG.   
   

Bornholms Brand har bevilget 100.000 
kr, og Br. Larsens Fond er søgt om 
100.000 kr. 
 
VG laver oplæg til ansøgning til 
Nordea til videre fælles redigering i 
styregruppen pr. mail.  
 
Budgetoversigt 12.06.20 med status 
på delprojekter vedhæftes dette 
referatet til almen orientering. 
 
 

ASK/ VG 1 august 

6 VG kontakter KJ snarrest med 
konkret datoforslag, hvis Matters 
kan komme jf. pkt. 1) 
 

Generalforsamling forventes udsat til 
efter sommerferien. 
 

KJ/VG juni 

7 Næste styregruppemøde:  

10. august kl. 9:30-11:30 
Samlingshuset 
 
Foreløbig dagsorden: 
- Ansøgninger div. 
- Samlingssted, detailprojekt 
(prioritering) 
- Generalforsamling/ borgermøde 
mm. 
 

Alle august 

 
 


