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Beslutningsreferat fra styregruppemøde 13.06.2022 kl. 19-20:30, Samlingshuset 

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

Afbud: 
Jørn Pedersen (JP)  
 

  
 

Dagsorden: 
1. Delprojekter - status 
2. Økonomi - status 
3. Plancher - status 
4. Hjemmeside - status 
5. Indvielsen 
6. Evt. 

 
 Beslutninger/ handling Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1 
 

Samlingsstedet: 
ASK og VG koordinerer de sidste tiltag 
vedr. plancher og hjemmeside 
 
Kulturtorvet: 
Vi mødes tirsdag den 21/6 kl. 18:30 
og færdiggør så meget som muligt.   
 
Stiprojektet: 
Afventer høst. Afsluttes medio/ultimo 
august 
 

Samlingssted:  
 
 
 
Kulturtorv: 

- Montere faste borde 
- Detaljer bygning + BAF 
- Samletank placeres 
- Skærver udlægges 

 
 

 

ASK + VG Juni 

2 
 

Alle delbudgetter ser ud til at holde. De afsatte 30.000 kr. til hhv. torve- 
og stiprojekt fra Pedersker 
Lokalforening ventes også at skulle 
dække dele af udgiften til 
fællesspisningen ifm. indvielsen samt 
byggetilladelsen. 
 

VG Juni 

3 ASK får evt. indhentet to tilbud på 
tryk af plancher med QR koder.  

Samlingssted: 
Plancher med oversigtskort og lidt 
om seværdigheder kommer evt. op i 
kopiform. Trykning først muligt 
ultimo juni. 
 
Kulturtorvet: 
Plancher m. QR koder ventes trykt 
og opsat til indvielsen. 
 

ASK + VG juni 

Pedersker   
- et bæredygtigt samlingssted  

 



 
 
 

2 
 

4 ASK m.fl. koordinerer det videre 
arbejde med strukturen med Connect 
ads.  Webadressen bliver 
Pedersker.dk  
 
Birger Bendtsen står for foto og er 
med til udvikling af den del af sitet. 
 

Alex har adgang til at se prøvesite 
hos Connect Alex der har adgang) 
 
 
  

ASK  juni 

5 VG sender invitation til indvielsen til 
alle bidragydere, tekst til 
facebookopslag til Sten og sætter 
opslag i Brugsen. 
 
Micheal og Lene står for fællesmiddag 
herunder indkøb.  
 
Salg af drikkevarer sker i regi af 
Brugsen. Sten sørger for bevilling til 
salg af øl og vand.  
 
Vi der kan mødes på torvet kl. 9 den 
25/6 og sætter borde, telte mv. op. 
VG sender i øvrigt drejebog for dagen 
pr. mail i ugen op til. 
 
Brugsens anlæg opstilles på pladsen i 
telt (anlæg m. mikrofon til taler inkl. 
lydmixer). VG aftaler supl. udstyr med 
Lars Christiansen. 
 
VG printer foto (A3) der viser før + 
proces  
 
Matters model og plancher sættes 
frem på et passende sted. 
 
ASK og VG koordinerer taler 
 
VG aftaler nærmere med Jacob Zeller 

VG koordinerer med div. og laver 
drejebog for dagen og sender i uge 
25.  
 
Program:  
 
Kl. 16:00: Velkommen og program 
v. Kaj Jørgensen, formand for 
Pedersker Lokalforening 
(ca. 10 min) Borgmestertale   
(ca. 10 min.) Klippe indvielsessnor 
mm.  (ca. 10 min) Tale v. Alex 
Speed Kjeldsen  

Ca. kl. 16:45: Gåtur i 
Lynggårdsskoven – og bl.a. besigtige 
de 3 shelters   

Kl. 16:00? - 17:45: Jacob Zeller 
maler live (kunstværk), Pedersker 
Hovedgade (evt. interaktion med 
børn) 
 
Kl. 17:30-45:  Viser på bornholmsk v. 
Lars Christiansen (at lytte til) 
 
Opfordring til at se status kunstværk 
+ tid til købe drikkevarer til maden 
 
Omk. kl. 18  Fællesspisning 
 

VG 25/6 

6 Videreudvikling brugskoncept HC har kontakt i Coop der i deres 
nye ”udviklingsprogram” har fokus 
på bl.a. lokalsprog og kultur. 
Pedersker Brugsforening afdækker 
pt. om der er særlige muligheder for 
at profilere de lokale projekter og 
yderligere videreudvikle 
brugskonceptet.  
 

HC 2022 

 


