
 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 12.05.2021 kl. 15-16:30, Samlingshuset 

Tilstede:  
Kaj Jørgensen (KJ)  
Alex Speed Kjeldsen (ASK)  
Hans-Christian Holmstrand (HC) (til kl. 16) 
Britta Kofoed (BK) 
Sten Fosberg Pedersen (SFP) 
Vivi Granby (VG/ ref.) 
 

Afbud: 
Jørn Pedersen (JP)  
 

 
Dagsorden: 

1) Oplæg til Republika 
2) Kulturprojekt (status ASK) 
3) Projektjusteringer byrumsprojekt (VG) 
4) Fondssøgning  
5) Arbejdsweekender sommeren 2021 
6) Diverse 
7) De næste møder 

 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1 
 

VG sender oplæg udarbejdet af HC, 
ASK og SFP til Republika d.d.  som 
oplæg til det aftalte møde tirsdag 
den 25. maj kl. 14. 
 

HV, SFP, ASK samt VG deltager i 
mødet med Republika.  

VG Uge 21 

2 
 

ASK retter henvendelse til 
idrætsforeningen.  
 

 ASK Uge 19 

3 VG anmoder Erhvervsstyrelsen om 
en projektnedjustering i uge 20 idet 
et husstandsomdelt magasin om den 
lokale kulturhistorie, attraktioner, 
bæredygtighedstiltag mv. udgår.  
 
I stedet vil blive satset på at styrke 
lokalforeningens hjemmeside og 
formidlingen derigennem gjort mere 
fleksibel og brugervenlig. ASK 
indhenter en foreløbig priser. 
 

VG drøfter afrapportering af BOFA 
projektet Wasteman i relation til 
Erhvervsstyrelsens bevilling med 
David Andreas Mana-Ay Christensen 
og Jesper Preus Justesen den 17. maj. 
Afrapporteringen af denne del vil evt.  
ske samtidigt med anmodningen om 
projektjustering.     

VG Maj 

4 HC, ASK, KJ + foreningens kasserer, 
Lone Soelberg, og VG udarbejder og 
sender en revideret ansøgning til 
Nordeafonden. Det præcise indhold 
afventer Sydbornholms Privatskoles 

Nordea-fonden har givet en 
ekstrabevilling på 50 mio. kr. til en ny 
runde af ”Her bor vi” kampagnen. 
Ansøgningsfristen er 23. sept. 2021. 
   

flere september 

Pedersker   
- et bæredygtigt samlingssted  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ansøgning i anden sammenhæng. 
 

5 5. og 6. arbejdsweekender er 
fastlagt til hhv. den 29.-30. maj og 
28.-29. august 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver 5. arb.weekend: 
- fællesmøbel 
- overkant pergola 
- bænke i krog 
- dør i skærmvæg til lejer repareres 
- evt.- afskærme 4 p-pladser 
- 2 lamper op langs indgangsfacade 
- 2 bannere op, Pedersker Hovedgade  
- optælling resttræ + deponi i BAF 
- opsætte 2 nye skodder BAF 
- terrænarbejder; rest bortskaffes 
- jord i de sidste plantekasser, møbel 
- oprydning og klargøring til brug 
 
Opgaver 6. arb.weend (foreløbig): 
- facademosaik ” Gen-Brøggsen” 
- fjerne defekte belægningsfelter 
- evt. skillevæg BAF, resttræ 
- evt. oplevelseskabinet opstilling 
- tilskære støbenet til rep. belægning 
- rep. vinduesramme + 2 skodder BAF 
- forberede opsætning infoplancher 
- indgangsparti/ port til skovområdet 
på Brugsens areal.   
 

alle Hhv. juni 
og august 

6 Lars Ottesens band Lotrio+ spiller på 
Samlingsstedet lørdag den 17. juli 
forventet kl. 14-16.  
 
Der er vejarbejde i Pedersker 
Hovedgade. BEOF har meddelt at de 
vil søge at holde kørsel i begge 
retninger åben og hvis de ensretter, 
så at holde vejen åben for 
nordkørende i anlægsperioden som 
forventes at vare 6 uger.  

Vi planlægger at kombinere det med 
en fællesfrokost for lokalområdet med 
kaffe og kage til musikken.  
 
BEOF er ved at separatkloakere 
regnvand og spildevand i Pedersker 
for at minimere den vandmængde der 
skal pumpes til renseanlæg. 
Separeringen er samtidigt en god 
anledning for private til at lave fx LAR-
løsninger (Lokal Afledning af 
Regnvand) til havevanding. 
 

alle Juli 

NM De næste møder er den 19. august. 
kl. 15-17 i Samlingshuset. 
 
 

Foreløbig dagsorden: 
1. siden sidst 
2. ansøgningen til Nordea  
3. indvielsen den 9. september 

kl. 16:30 – 19:30 m. 
fællesspisning? 

4. diverse 
 
 

alle  

 


