
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 08.04.2021 kl. 15:30-17, Samlingshuset 

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

Afbud:  
Sten Fosberg Pedersen (SFP) 
 

 
Dagsorden: 
1) status samlet projekt 
2) arbejdsweekender: 17.-18. april og 1.-2. maj 
3) oplæg butikskoncept 
4) status fondssøgninger, kultur mv. 
5) eventuelt  
6) næste møder 
 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1 
 

Forslag til projektjusteringer af hhv. 
Kulturtorvet /(ASK) og delprojekter 
vedr. samlingsstedet:  
Erhvervsstyrelsen/ LAG (VG) drøftes 
endeligt på næste styregruppemøde 
i maj.  
 
Hvidmalet felt på BAF-bygning til 
udendørs filmfremvisning overvejes. 
Placering fremviser skal samtænkes 
med lyttestation.   
 
 

VG citerede resultatforventninger til 
delprojektet ”Et bæredygtigt 
samlingsted. Jf. tilsagn 
Erhvervsstyrelsen og LAG Bornholm.  
 
ASK ser på ansøgninger vedr. 
kulturtorvet og fondsforventninger til 
næste møde.   
 
ASK: Lyttestation evt. med 
drejefunktion/ leg.   
 
Brugsen har indkøbt højtalere på 
stativer, som vil kunne benyttes til et 
udendørs arrangement.  
  

ASK + VG Maj 2021 

2 
 

3. arbejdsweekend 17.-18. april 
- skærmvæg færdiggøres 
- parkering etableres mod øst 
- pergola rejses 
- kummer tilplantes og træ plantes 
- fast bænk etableres 
- skodder påbegyndes BAF 
- bortskaffe støbeaffald & hente jord 
mm. 
4. arbejdsweekend 1.-2. maj 
- møbel opføres 
- surbudsbed + buske m.fl. planter  
- græsarmeringssten eller trædesten 
i ”køkkensektion”  

Jesper, NielsenEL, opsætter pullerter 
på nye p-pladser og lamper på facade 
ved indgangsparti inden den 17. april. 
KJ og VG hjælper evt. med støbning. 
 
VG og Paul-Anker laver terræn 
forarbejder fredag den 16. april. 
 
VG sørger for div. indkøb forud for 
arbejdsweekender.  
 
VG hyrer Tejnsmed til svejsning sti 
efter den 18. april. 
 

VG April 2021 

Pedersker   
- et bæredygtigt samlingssted  



 
 
 
 

- skodder opsættes i BAF bygning 
- evt. nedrive BOFA skur 
- opsætte bannere langs P. H. 
- oprydning i BAF-bygning 
mm 

VG + ?? modtager og fordeler færdig 
cement/ støber sti inden 1. maj. 
VG detailtegner møbel inkl. justeringer 
på baggrund af opmålinger inden den 
1. maj. Og henter bestiller de sidste 
materialer. Douglas gran drøftet til 
beklædning møbel frem for finsk gran. 
  

3 ASK; SP og HCH skriver medio april 
opgaveoplæg til Republika med 
henblik på at få input til en let 
genkendelig ”signatur”.  
Oplægget bygges op om de fire 
indsatsområder/ brugsstrategien 
som Brugsens Bestyrelse netop har 
vedtaget samt tankesættet ASK´s 
tanker vedr. ”mere Brugs og mindre 
Dagli´Brugs jf. drøftelsen på 
mødet”.    
 

ASK: Læste bornholmske tekster om 
udvalgte varer til opsætning i butikken 
som led i oplevelseskonceptet.   
 
 

HCH; SP; 
ASK 

Maj 2021 

4 ASK og KJ sender ansøgning til 
Idrætsforeningen om de vil støtte 
med 40.000 kr.- som er det 
restbeløb der savnes for en styrket 
kulturformidling i og omkring 
Dagli´brugsen. 
 
VG og KJ sender ansøgning til 
Nordeafonden (lokalpuljen - op til 
100.000 kr.) til sti fra torvet og til 
Rispebjerg inkl. adgang til 
fortællinger og underjordisk grafik 
på vejen.  
 

VG  
 
 
 
 

ASK + VG april 2021 

5 VG sender mail til BRK/Vej med 
anmodning om nedtagning af 
henvisningsskilt om Rispebjerg c.c. 
Christian Westh.   
 
Lars Christiansen inviteres til at 
medvirke ifm. indvielsen torsdag 
den 9. september – 
eftermiddag/aften.  ASK sender 
mail til VG – og/eller inviterer. 
 
ASK har navngivet de tre shelters i 
Lynggårdsskoven: ”Bonavedde”; 
”Ellestængeren” og ”Dammkjættan” 
og koordineret med Naturstyrelsens 
bookningssite. Privatskolen høres 
evt. om de har lyst til at lave skilte i 
træ med navnene.  
 

ASK har brobygget kontakt til Lars 
Christiansen, Allinge/Sandvig Revyen 
der har skrevet en sang inspireret af 
det bornholmske skilt over 
grønsagsafdelingen.  
 
ASK: Shelters i Lynggårdsskoven har 
været godt benyttet i påsken. 
 
KJ: Ny ejer af Fjernvarmeværket, 
Kjeld Dale, har foreslået 
overskudsvarme fra Brugsen anvendt i 
produktionen.  
 
HC: Brugsens generalforsamling 
holdes i Lynggårdsskoven ved 
bålhytten den 22. maj. 
 
 

 April 2021 

NM Næste møde onsdag den 12. maj  
kl. 15-17:30 i samlingshuset. 
 

Foreløbig dagsorden: 
1) Evaluering arbejdsweekender 
2) Status fondssøgninger 
3) Projektjusteringer div. 
4) Status kulturformidling 
5) Status delprojekter i Brugsen 
6) Eventuelt 
7) Næste møde 

 

alle  

 


