
 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 24.06.2021 kl. 16-18:30, Samlingsstedet 

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

 
Afbud: 
Hans-Christian Holmstrand (HC) 
Sten Fosberg Pedersen (SFP) 
 

 
Dagsorden: 

1) Status og sidste implementeringer 
2) Evt. flere midler til Kulturtorvet 
3) Musikevent  
4) Praktisk arbejde 
5) I øvrigt 
6) Næste møder og aftaler 

 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1 
 

Der er ca. resterende 70.000 kr. 
midler til disponering til: 

1. Vandpost/vask på torvet 
2. Kulturtorv, herunder 

kulturformidling 
3. Hjemmesideopdatering 
4. Evt. højbed i Cortenstål 

omkring eks. træ ud mod 
Dr. Glavens vej. 

 

De nævnte punkter forventes at være 
den prioriterede rækkefølge. 
 
Foreløbigt regnskab er vedlagt til 
orientering 
 
Vedr. 1) 
Nexø VVS-Center besigtiger tirsdag 
den 29/6 forud for tilbudsgivning. SFP 
og VG er til stede.  
Forespørgsel er sendt til kommunens 
spildevandsmyndighed for at sikre at 
regler overholdes.  
   

VG 31.12.21 

2 
 

Nye andelsbeviser kan betyde øgede 
midler til kulturtorvet 

Pedersker Brugsforening regner med 
at udstede nye andelsbeviser i 2021.  
Indtægten ventes at blive omsat i 
tiltag på torvet. 
 

Brugsens 
bestyrelse
/ ASK 

 

3 Lars Ottesen spiller i byhaven lørdag 
den 17. juli kl. 14-16.  
 
Vi mødes kl. 12:30 os der har tid at 
stille lidt borde og bænke ud. 

Primo juli koordinerer vi, hvor meget 
vi har kræfter til ifm. arrangementet. 
 
Fx 1) sætte borde og bænke ud i 
”spisestuen”. 2) fællesarrangement 
med musik og efterfølgende spisning? 
 

VG, ASK 
og KJ 
 
 

17. juli 

Pedersker   
- et bæredygtigt samlingssted  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG koord. med Lars Ottesen mht. 
annoncering. 

4 Mellemliggende trin på fællesmøblet 
laves som tre hjørneløsninger – to 
små kvadratiske trin, 1,5 bræt høje 
og et større plateau (så lagt træet 
rækker) fra terræn til 1. niveau. 
 
Røde brædder køres på lager i BAF-
bygningen til efterårets 
arbejdsweekend. 
 
Støbejernsnet kan evt. benyttes til 
skillevægge i BAF-bygning. 
   

Møblet blev lukket mod pergola.  
 
Rest træ er sorteret og ligger klar 
langs skærmvæg til næste arb. 
weekend.  
 
Der er ryddet op i BAF-bygning så 
restmaterialer i øvrigt ligger på 
hylderne for enden af det store 
lagerrum.  
 
Derudover er der reter af lave 
conteinstålkanter der evt. kan danne 
afgræsning omkring træ mod Dr. 
Glavens Vej.  
 

Alle  

5 BK bestiller julestjerner mv. til 
ophæng i pergola til december. 
 
BK har fået henvendelse fra Ann 
Mari om tilbud af vægmaleri.  
Foreløbig til fælles erindring, hvis 
Brugsens bestyrelse ønsker at gå 
videre med sagen. 
 

VG laver skitser mulige ophæng til 
drøftelse med BK og KJ forud for 
bestilling. 

BK   

6 Næste møde er den 19. august. 
kl. 15-17 i Samlingshuset. 
 
Huske også næste arbejdsweekend 
er 28.-29. august 2021 

Foreløbig dagsorden 19/8: 
1. udvikling butikskoncept 
2. kulturformidlingen 
3. kulturtorvet 
4. Nordea-fonden - stiprojekt 
5. arb.weekend 28.-29. august 
6. indvielsen den 9. september 

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

7. siden sidst i øvrigt 
8. næste møde 

 

Alle  

 


