
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 10.09.2020 

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

Afbud: 
 

 
Dagsorden: 

1. Siden sidst 
2. Generalforsamling Lokalforeningen 
3. Status BOFA projekt 
4. Aftaler med fonde m.fl.  
5. Prioritering implementeringer  
6. Drøfte udkast tidsplan 
7. Økonomihåndtering delprojekter    
8. Næste møde  

 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1. Stole og borde til Café er på vej 

 
COOP er kontaktet. 
 

SFP  

2. Aftalte tider vedr. generalforsamling 
i Pedersker Borgerforening den 
5/10:  
 
18:30 start generalforsamling 
19:15 BOFA orienterer v. Søren 
Femmer 
19:30 Samlingstorvet v. Matters 
Marie-Louise Holst 
20:30 Det videre arbejde v. VG 
Senest kl. 21 afrunder KJ 

VG orienterer Marie-Louise Holst/ 
Matters og David / BOFA 
 
KJ indkalder til mødet 
 
Borgerforeningen refunderer transport 
Matters/ 1 person 
 
Alle foranstaltninger ift. sikkerhed og 
COVID 19 skal være på plads 
(håndsprit, forhåndsuddelte oplæg, 
servering kaffe/ småkager individuelt 
etc.) God tid til ankomst og vejlede 
om ledige pladser i rummene ved døre 
etc.  
 

KJ Senest 
28/9 (1 
uge før) 

3.  Indvielse indsamlingsudstyr og opstart 
3 mdr. forsøg planlægger BOFA d. 16.-
17. oktober. 
 

BOFA/ HC 
holder os 
opdateret 

Løbende 

Pedersker   
- bæredygtig udvikling af lokalsamfundet  



4. PT forventes ikke behov for at 
anmode om projektændringer eller 
tidsforlængelse i ft. bidrag fra: 
 
- Erhvervsstyrelsen 
- LAG Bornholm 
- COOPs innovationspulje 2020 

Aftaler i ft. bidrag fra primært 
Erhvervsstyrelsen og LAG Bornholm  
gennemgået. Forventning pt. er, at vi 
kan imødekommes de lovede tiltag.  
 
 
 
 

VG/ ASK  

5. Foreløbige prioriteringer: 
1) skærmvæg 
2) møbel 
3) betonplader ganglinje 
4) plantekasser mod parkering 

Endelig vished om hvorvidt det 
samlede projekt gennemføres vides, 
når tilbud fra smede foreligger.   
 
Genopretning af betonbelægning ml. 
BAF og Brugsen afventer fondssvar.  
 
VG indhenter tilbud fra 3 
smedeforretninger: 
- Tejn Smedeforretning 
- Trio, Nexø  
- Brian Pedersen, Rønne 
 
BK, Inger Jensen og VG laver 1. 
udkast – oplæg til formidling af 
kultur og bæredygtighedstiltag. 

På baggrund af konkret oplæg 
forventes samlingsstedet at kunne 
laves for de midler der er til rådighed.  
 
 
Første udkast til formidling af kultur 
og bæredygtighedstiltag drøftes i 
styregruppemøden på denne side af 
nytår (dec?). 
  
Efter nytår inddrages Lars Rømer, 
Bornholms Museum, Lokalhistorisk 
arkiv m.fl. i det samlede 
formidlingsarbejde. 

VG Sept. 

6. Dato for indvielse fastlagt til d. 27. 
maj kl. 16:30-17:30 evt. forlænge 
med gåtur/fællesspisning på 
pladsen? Winni Grosbøll inviteres.  
 
Aftalte arbejdsweekender: 
 
31/10-1/11:     
- nedrive/bortskaffe eks. hegn 
- opføre ny skærmvæg 
 
21/11-22/11: 
- etablere betonsti 
- P-pladser v. varmeforsyning 
- evt. plante træer 
- Plantekummer og bede 
 
Café mm. i Brugsen skal senest stå 
klar ultimo november. 
 

VG inviterer Winni m.fl.  
 
VG drøfter igangsætning mm. lejer d. 
14/9 (aftalt efter mødet).  
 
Vedr. 31/10-1/11:  
- eks. planter flyttes forinden 
- materialer lægges klar i BAF-bygning 
– evt. maling mv inden skærmvæg? 
Afklaringer: 
VG div. + kontakter gl. mursten 
ASK og KJ kontakter evt. interessenter 
PL-elementer og mursten 
 
Vedr. 21-22/11: 
- plantekasser skal være leveret 
- bænke langs skærmvæg etableres 
 

Alle  

7. Dagsordenspunkt til politisk beh. i 
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 
d. 18. nov. d.å. Samtidigt orienteres 
om projektstade. 

Anmodning om en kommunal 
kassekredit på 225.000 kr. svarende 
til fondsbevillinger fra Sparekassen 
Bornholms Fond og Brdr. Larsens 
Fond. 
 

VG Okt. 

8. 8. oktober kl. 15-17  
 
 

I datastuen 
Dagsoden følger efter generalforsaml. 

VG  

 


