Pedersker
- et bæredygtigt samlingssted

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 04.03.2021 kl. 15:30-17, Samlingshuset
Tilstede:
Kaj Jørgensen (KJ)
Alex Speed Kjeldsen (ASK)
Hans-Christian Holmstrand (HC)
Jørn Pedersen (JP)
Britta Kofoed (BK)
Sten Fosberg Pedersen (SFP)
Vivi Granby (VG/ ref.)

Afbud:

Dagsorden:
1) Rådgivning butikskoncept (præsentation)
2) Kulturformidling status (se vedhæftede foreløbige tekster – 2 wordfiler)
3) Delprojekt kulturtorv, status
4) Stiprojekt, status
5) Samlingstorv, status (se kortbilag)
6) 2 arbejdsweekender i foråret 2021
7) Ny dato for indvielse – forventet i september jf. vedhæftede tidsplan
8) Eventuelt
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Beslutninger

Bemærkninger

Ansvarlig

Brugsens bestyrelses strategi (HC´s
præsentation) danner grundlag for
det videre arbejde.

VG har aftalt med Mette Hassing
Christensen, Republika (5/3) at vi
vender tilbage når der foreligger et
oplæg til hvad vi forventer de hjælper
os med. Det bliver senior projektleder
Anja ? og kreativ seniormedarb.
Torbjørn ? der bliver tilknytttet
opgaven og som vil lytte med på det
første skypemøde med os – forventet
primo maj.

Flere

Republika bliver rådgiver på
opgaven med at videreudvikle
brugskonceptet.
https://www.republica.dk/voreskompetencer/
SFP og HC (og Alex) laver udkast til
opgaveafgræsning forud for den
indledende drøftelse med Republika
– forventet primo maj.
Opgaven forventes at have fokus på,
hvordan Pedersker Dagli´Brugs får
en let genkendelig ”signatur” i
markedsføringsøjemed, i forhold til
den retning som de 5 værdier og
strategipapiret peger i retning af,
men også trække på rådgivernes
viden om udviklingen i branchen.

Dato for mødet aftales, ifm. at vi
fremsender mødeoplægget.

Tidsperspektiv
Marts/april
2021
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Formidling af kulturhistorie i tekst og Inger Jensen, BK og VG arbejder
videre med tekster og foto.
foto vil ske hhv. på planche på
samlingstorv og på Brugsens facade
HC foreslog evt.
ud mod hovedgaden. Endelig
udformning og placering aftales når
materiale og priser kendes.

VG

Maj 2021

Der skal henvises til Sansagas
lydfortællinger begge steder, og
forventet også til Pedersker
Lokalforenings website, hvor der
også vil være adgang til tekster og
foto.
Der tages stilling til evt. fotoserier til
visning i Brugsen på et senere
tidspunkt.
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ASK anmoder bidragydere om
projektforlængelse til 31.12.2021,
og igangsætter når det fulde beløb
foreligger.
Samtidigt søger ASK at få
bidragydernes forståelse for at
kulturtorv i BAF-bygning ændres til
en åben ”lytteskærm” på
samlingstorvet.

ASK søger om de resterende 40.000
kr. hos Sydbank (den nationale).

ASK og VG

VG godkender faktureringer, som
udbetales via mellemregning i BRK.
VG spørger kollega om mulighed for
droneoverflyvning.

Foto af landskabet omkring byen
(dronefoto) kan evt. indpasses på
indersiden af den lille bygning
(under 10m2) i fx 8 verdenshjørner.
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Nordeafonden (lokalpuljen - op til
100.000 kr.) søges til sti ml.
Pedersker og Ringborgen, lyd/billed
kulturleg langs ruten og byfest på
samlingsstedet i september.

VG
Der indhentes underskrifter fra
samtlige medejere af veje foruden de
involverede landmænd. Christian West
og Nicolaj. Der er tilsagn fra
kommunen og Naturstyrelsen om, at
de fortsat støtter op om projektet.

Marts
2021

VG drøfter udkast ansøgning med ASK
og KJ forud for at Pedersker
Lokalforening sender ansøgningen.
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VG justerer beplantningsoplæg så
der er plads til 8x8 m telt opsat i
langs forkanten af p-arealer mod
syd og øst.
VG ændrer træbestilling til 1-2 træer
der kan plantes mere centralt i
området, og arbejder videre med
Anne-Mette og Michael mht.

Pedersker Brugsforening kan vælge af
købe rullegræs. Ca. græsareal 325
m2.
Mht. den eks. terrasse så afventer vi
og ser, hvordan benyttelsen er ml.
terrasse og have. Asfalten er dog
dårlig under, så vi skal være helt sikre
på, at det er den rette løsning inden p-

Flere

Maj 21

plantevalg der skal være
tørketålende.

pladserne asfalteres dette forår.

Der skal tages stilling til udendørs
adgang til vand senere:

til vanding (eget brug)

vandpostt(eksternt brug)
Terrassen langs vejen bibeholdes
fortsat, men der laves åbning i
gelænderet.
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Forårets arbejdsweekender er
fastlagt til:

17. og 18. april

30. april og 1.-2. maj
(Bededagsferien)
Støbning af sti planlægges til
mellem de to arbejdsweekender.

VG laver aftale om forudgående
terrænarbejder med Poul Anker, og
laver opslag til opsætning i brugsen
om tilmelding.

Flere

Maj 21

VG

Sept. 21

17. og 18. april opsættes pergola og
gøres klar til støbning sti.
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Ny dato for indvielse er:

torsdag den 9. september
kl. 16:30- ca. 19:30 (inkl.
fællesspisning og tur til
Rispebjerg)

Thomas Thors og Morten Riis er
booket.

NM

Torsdag den 8. april kl. 15-17:30 i
samlingshuset.

Foreløbig dagsorden:

1) Status haveplan
2) Arbejdsweekender –
(opgaver, tilmeldte mv.)
3) Oplæg til rådgivere
butikskoncept
4) Status fondssøgninger
5) Eventuelt

