Pedersker - et bæredygtigt samlingssted

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 10.12.2020
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BOFA forsøg
Udvikling af Brugsens koncept
Indretning samlingsstedet
Kulturtorvet
Sti til Rispebjerg
Mejeriet
Eventuelt
Næste møde

Beslutninger

Bemærkninger

Ansvarlig

1.

Vi afventer BOFAs udmelding mht.
opsamling af erfaringer med
forsøget

Forsøget ventes afsluttet snart.
Resultaterne indgår i drøftelserne om
valg af ny affaldsordning, som pt.
forhandles.

HC

2.

Brugs koncept….HC laver oplæg til,
hvordan de 5 kriterier:

Beløbsrammen til rådgiver er 40.000
kr. Der skal indhentes min. to tilbud
fra:

HC + alle
på næste
møde







autentisk
attraktivt
kreativt
fællesskabt
bæredygtigt

kan danne grundlag for indhentning
af to rådgivertilbud med sigte på at
få prof. sparring til videreudvikling
af butikskonceptet.

1) Republika der bl.a. arbejder
med COOP´s butiksudvikling
herunder deres testbutikker,
2) ??

Tidsperspektiv

Feb. 21

SFP + ASK
Mht. COOP´s innovationspulje 2020,
så skal den benyttes inden årets
udgang, da ordningen stopper. En ny
ordning ventes at starte i 2021, som vi
er opfordret til at søge.
3.

Den videre indretning af
samlingsstedet er sat i bero til tidligt
forår. Tiden bruges til
detailplanlægning af de sidste tiltag.
Adgang til en udendørs vandhane
bør indarbejdes i projektet og
drøftes på næste møde.

4.

Kulturtorvet…ASK drøfter
videreudvikling af Kulturtorvet bl.a.
med Lars Rømer.

VG laver forslag til justeringer af
planforslag:
- fællesmøbel på skråt terræn mm og
- beplantning i samarbejde med bl.a.
Anne-Mette og Michael fra
Staudehaven.

VG

Kommunalbestyrelsen har på deres
møde i november givet tilsagn om
udlæg på 225.000 kr. ifm realisering
af Kulturtorvet.

ASK

feb. 21

ASK søger evt. Sydbank eller Nordea BRK´s Kunst og Kulturhistorisk råd har
overset vor ansøgning vedr. støtte til
om restbeløb, så finansieringen er
Kulturtorvet i Pedersker. Sagen ventes
på plads.
behandlet på første møde i 2021. Der
mangler fortsat et lille restbeløb.
BK, Inger og VG mødes den 14.
VG
januar kl. 14-15:30? for at
arbejde videre med formidlingen af
lokalhistorier i tekst og foto.
5.

Sti til bl.a. Rispebjerg,,,Vi afventer
en fornyet chance til realisering.

VG
BRK´s naturforvalter har bevilget 30
egetræsstolper som lægges på lager til
evt. brug i 2021, hvis vi kan finde
finansiering i øvrigt.
Vandløbsansøgning er sendt til
myndighedsbehandling, der skal
muliggøre stiforbindelse på tværs af
Christian Wests jorder. Svar forventes
primo 2021.

6.

Mejeriet… Vi afventer en interessent
som er potentiel samarbejdspart i
den videre udvikling af Pedersker.

JP har lavet en forretningsmodel for
Mejeriets der har været drøftet md
forskellige erhvervsaktører og den
nuværende ejer med sigte på at få
bygningen i drift. Trods positivt
scenarie, så har de ingen ønsket at
byde ind. Bygningskomplekset er nu til
salg hos ejendomsmægler.

7.

Eventuelt…

CRT projektet ”Udvikling på ryggen af
Bornholm”, som Pedersker
Borgerforening indgår i, ventes
behandlet politisk i januar 2021, med
henblik på evt. kommunal
projektdeltagelse.

VG

8.

Næste møde: torsdag d. 21.
januar 2021 kl 15:30-17

Samlingshuset

Alle

Jan 21

