
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 10.08.2020 

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

Afbud: 
Hans-Christian Holmstrand (HC)  
 

 
 

Dagsorden: 
1. Status implementeringer 
2. Status projektændringer 
3. Detailprojekt samlingssted    
4. Generalforsamling lokalforening ‐ torsdag d. 3. september i Mejeriet 
5. Status ansøgninger 
6. Økonomihåndtering delprojekter 
7. Næste møde 

 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1. Sheltere bygget ultimo juli. 

 
Brugsens projekter afventer. 
 

Sten og Alex tjekker de 8 stole og 2 
borde fortsat er til rådighed + aftaler 
afhentning med vognmand. 

SFP/ASK Denne uge 

2. Erhvervsstyrelsen har i juli 2020 
godkendt følgende 
projektændringer:  
1) ændret titel til ”et bæredygtigt 
samlingssted” 
2) Matters som arkitektrådgiver 
uden indhentning af to tilbud 
3) Planværksted delvist erstattet af 
høring i brugsen under Covid 19 
4) FUTURE ikke en del af projektet 
 
Alle resterende lovede ydelser i 
fondstilsagn sammenskrives i et 
skema til fælles overblik. 

Sammenskrivningen skal sikre, at de 
tiltag vi igangsætter er optimalt fordelt 
mellem de enkelte fonde, og for at 
sikre, at vi efterkommer deres 
forventninger. 

VG august 

3. Matters aflevering gennemgået og 
godkendt.  
VG efterspørger forslag til det 
oprindelige større møbel centralt på 
pladsen.  
 
VG laver udkast til proces for de 

Følgende emner/forslag blev drøftet: 
1. Generelt skal vælges løsninger 

der er så langtidsholdbare og 
vedligeholdelsesfri som muligt. 

2. Skærmvæg i både 
genbrugstræ (der er med til at 
give karakter) og lærk 

VG oktober 

Pedersker   
- bæredygtig udvikling af lokalsamfundet  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konkrete tiltag – herunder forslag til 
rækkefølge og prioriteringer til 
drøftelse på næste møde. 

(ubehandlet/grå patinering).  
3. Fællesmøbel som oprindeligt 

hvis budget tillader og evt. i 
stål m. Douglasgran/ robust 
kvalitet. Gerne plads til mange 
– rumdelende. 

4. Mht. beplantning skal bl.a. de 
4 årstider tænkes ind. 
Blomsterkasser mod 
parkeringsareal udføres evt. 
som stålrammer, med færre 
gennemgange. De mobile 
kasser skal være med til at 
afskærme rummet.  

5. Stabilisering pergola forventet 
med stålfundering, evt. samle 
også under jord, og/eller 
stabiliserende ekstra stolpe 
som del af afskærmning mod 
BAF-bygning/ fremhæve 
Kulturtorv og adgang til 
stiforløb. 

6. Skrå flisebelægning til fjerne 
P-pladser erstattes med 
betonfelter, støbt på stedet for 
optimal transport. 

7. Armeringssten fastholdes i 
”køkkenet” mens spisestuen 
laves som armerede 
betonfliser, hvis den seneste 
fondsbevilling efterkommes. 

8. Informationstavlen flyttes lidt 
mod nord, så den ikke er 
placeret i ganglinjen. 

9. Mindre udhæng/solsegl skal 
indarbejdes, så der kan findes 
skyggeområder og for 
optimering af funktioner som 
”udsalg” mv.   

 
4. Generalforsamling i Pedersker 

Borgerforening er besluttet udsat til 
sidst i september 2020 og afholdes i 
Pedersker Samlingshus. 
 
 

VG kontakter Matters for at aftale en 
ny dato en man./tirs./ons. – og 
melder hurtigst muligt retur til alle – 
efter at have koordineret med BK. 
 

VG september 

5. Vi afventer svar på Nordea Fonden 
inden brug af fondsmidler bevilget af 
Sparekassen Bornholms Fond og 
Brdr. Larsens Fond. 
 

Nordea Fonden er den 31. juli søgt om 
en bevilling på 525.000 kr. til sti samt 
udbygning af kulturtorvet, herunder 
belægningsforbedringer. 
 
Imødekommes ansøgningen kan det 
samlede projekt igangsættes med 

KJ/ AX/ 
VG 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forventet med hel eller næste hel 
realisering. 

6. Dagsordenspunkt til politisk 
behandling i september laves med 
anmodning om en kommunal 
kassekredit på 225.000 kr. svarende 
til fondsbevillinger fra Sparekassen 
Bornholms Fond og Brdr. Larsens 
Fond. 
 

 VG 28. august 
er 
sagsfrist 

7. 8. oktober kl. 15-17  
 
 

I datastuen   

 


