
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 08.10.2020 

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. Opsamling fra Generalforsamling 
2. Tilkendegivelse – deltagelse CRT ‐ udviklingsprojekt 
3. Smedetilbud 
4. Planlægning arbejdsweekenderne 31/10‐1/11 og 21‐22/11   
5. Næste møde  

 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1.  Byrumsprojektet blev vel modtaget. 

Marie-Louise Holst fra Matters gjorde 
det godt. 
 
HC har fulgt op på spørgsmålene vedr. 
BOFA´s forsøgsprojekter i Pedersker i 
relation til udbudsrunden relateret til 
Bornholms fremtidige 
affaldshåndtering.  
 

  

2. Pedersker Borgerforeninger giver 
interessetilkendegivelse til CRT til 
projektansøgningen: ”Udvikling på 
ryggen af Bornholms Grønne Bølge” 

Ansøger hos Center for regional og 
Turismeforskning (CRT), Lene Havtorn 
Larsen, ventes at sende selve 
ansøgningen omkring d. 14/10 til KJ.  
 

KJ  

3. Tilbud fra Tejn Smedeforretning ApS 
vælges. Afslag meddeles til TRI0 
Nexø A/S.  

Tilbud Tejn justeres bl.a.: 
- plantekasser på hjul udgår 
- fællesmøbel udgår (trækonstruktion) 
- 35 stolpejern udgår evt., hvis pris 
ikke kan forhandles ned. 
  

Alle  

Pedersker - et bæredygtigt lokalsamfund  



4. Arbejdsweekender kl. 7-15 
 
31/10-1/11:   
Kl. 9:30 formiddagskaffe/ Britta 
Kl. 12 frokost/ MM?  
Kl. 15 eftermiddagskaffe/ HC 
 
21-22/11: 
Kl. 9:30 formiddagskaffe/ ?? 
Kl. 12 frokost/ ??  
Kl. 15 eftermiddagskaffe/ ?? 
 
SF lægger opslag med tilmelding til 
arbejdsweekenderne fra VG på 
facebookside (husk foto). Desuden 
sættes opslag i Brugsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KJ aftaler tidspunkt afhentning med 
Peter Thorsen/ Almegård,  
 
ASK hører Steffen om lån af lille 
cementblander den første weekend og 
stor den følgende weekend + om han 
evt. har pælebor. 
 
BK: kontakter Michael Mogensen vedr. 
evt. frokost kold eller varm afhængig 
af om Samlingshuset er ledigt. 
 
BK aftaler dato for møde i november 
om udvælgelse foto og fortællinger 
lokalhistorie (Inger + lokalarkiv + 
VG). 
 
VG., hører Paul Anker om han kan 
assistere lidt flere timer den første 
lørdag og om han har pælebor. 
 
VG kontakter Jesper Hermansen vedr: 
- fastlægge elføringer i jord 
- bordrundsav 
- træ til cafegulv, Brugsen 
 
VG laver udkast til indkøbsliste og liste 
over leveringer - drøfter med ASK 
inden bestillinger. 
 

  

5. Torsdag d. 10. december kl 
15:30-16:30? 
 

Vi mødes kort og skåler på årets 
resultater (rød/hvid vin mm.). – evt. i 
Brugsens nye café? 
 

Alle  

 
 


