
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 14.02.2022 kl. 15-17, Samlingshuset 

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

Afbud: 
Hans-Christian Holmstrand (HC)  
 

  
Dagsorden: 

1. Kulturtorvet  

a. Sansaga 

b. Bygning til bornholmerdage mv. 

c. I øvrigt 

2. Bevilling LAG + Landdistriktspuljen  

a. Budgetstatus  

b. Kulturformidling 

c. Hjemmeside 

3. Stiprojektet  

a. Lodsejere div. 

b. Møde med Naturstyrelsen Bornholm 

4. Lokale frivillige div. opgaver 

5. I øvrigt 

6. De kommende styregruppemøder, og opdatering arb.weekender og indvielse 

 
 Beslutninger Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 

1 

 

ASK og Lars Rømer koordinerer i 
forhold til hvilken formidling der skal 
lave på torvet. 
 
 
 
 
 
VG laver detailtegninger bygning tag 
mv. til drøftelse på næste 
styregruppemøde 

Sansaga walks: 
1. vandrehistorie de underjordiske i 
Pedersker er færdig. 
2.vandrehist. om andelsbevægelsen 
og byens hist. Er næsten klar. 
3.vandrehist. til rispebjerg er under 
udarbejdelse. 
 
Byggeansøgning har været i 
nabohøring og landzonetilladelsen 
forventes at kunne foreligge i februar.  
 

ASK 
 
 
 
 
 
 
 
VG 

April 
 
 
 
 

2 

 

VG forhandler fortsat med Bolig og 
planstyrelsen og Lag-Bornholm om 
fordelingsnøgle budget.  

Seneste budgetfordeling 14.02.2022 
er vedhæftet mailen med dette ref. 
 

VG Feb./mar. 

Pedersker   
- et bæredygtigt samlingssted  

 



 

 

 

 

Igangsætning hjemmeside og 
formidling igangsættes når der er 
afklaring om økonomi. 
 
VG tager kontakt til AS og Lone 
Soelberg, når budgettet er godkendt 
for opstart hjemmeside.  
 
JP sender oplæg/ idé til formidling til 
VG. 
 

 
 
 
 
I det seneste budget er indregnet 220 
frivillige timer til kulturformidling og 
hjemmeside div. 
 

3 Torsdag mødes Christian Westh, 
Nicolaj Kofoed, Leif Christiansen og 
VG og aftaler placering sti mv.. 
 
Skovning omkring Leifs ejendom 
søges udført i feb. VG kontakter 
Roland for assistance og aftaler mht. 
flismaskine. Og opdaterer alle i 
styregruppen om dato og tid. 
 
VG aftaler møde vedr. økonomi mv. 
med Naturstyrelsen Bornholm 
/Georg Ask Marker 
    

Etablering af stien forventes at ske 
weekenden den 31. april/ 1. maj 
(skolens arb. dag.)  
 
Flismaskine alternativer: 

- Naturstyrelsen Bornholm 
- Rasmus Bunke 
- Stig Jensen/Frigård 

 

VG Primo 
marts 

4 ASK kontakter Niels og Morten om 
arb. weekend 1 + 2  
 
VG kontakter div. lodsejere langs 
stien mht. hjælp til skovning og 
etablering.  
 

Flere frivillige skal evt. skaffes til 
bygning på torvet, så alle må gerne 
komme med forslag. 
 
VG sætter opslag i Brugsen om alle 
arb.weekender. 

Flere marts 

5 Et bord/bænke sæt fra møllen flyttes 
forsøgsvis til torvet – Plateauet 
ovenfor haven. Planker på det eks. 
og evt. ekstra sæt udskiftes. 
 
Der indkøbes eller laves desuden et 
antal lettere borde/bænkesæt i træ 
som kan stå på græsset. 
 

 
 
 
 
 
Birger skal med på råd mht. tyngde og 
antal. 
 

Flere april 

6 Styregruppemøder fra kl. 15 i 
Samlingshuset:  

- 30. marts  
- 9. maj 
- 13. juni  
 

Arbejdsweekender kl. 8-15: 
1. 9.-10. april 
2. 23.-24. april 
3. 31. april – 1. maj 

(skolearb.weekend) 
4. 21.-22. maj 
5. 11.-12. juni (evt.) 

 
Indvielse lørdag den 25. juni kl. 14 
 

VG kontakter: 
- Jesper, Michael og Lene om arb.- 
weekender 
- Paul Anker om gravearb. 9. april 
- Borgmester og Matters om 25. juni 
 
Udkast dagsorden til 30. marts: 
1. Bygning på torv 
2. Sti til rispebjerg – status 
3. Formidling 
4. Forbered. arb.weekender div. 
5. Evt. 

VG juni 

 


