
 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 30.03.2022 kl. 17-18, Sydbornholms 
Privatskole 

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

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

  
 

Dagsorden: 
1. Kulturtorvet – status 
2. Sti til Rispebjerg – status 
3. Bygning på torv (Arbejdsweekender 9.-10. og 23.-24. april)  

4. Ændringsanmodninger LAG-Bornholm og Landdistriktspuljen  
5. I øvrigt 

 
 Beslutninger/ handling Bemærkninger Ansvarlig Tidsper-

spektiv 
1 
 

ASK koordinerer færdiggørelsen af 
sagnfortællinger div. med Sansaga, 
herunder eventuelle   
 
ASK drøfter og får overslagspris på 
Sansagas/ Lars Rømers forslag til 
supplerende tiltag, som kan 
understøtte deres lyd- 
sagnfortællinger.  
 
 

ASK og VG koordinerer de præcise 
beløb/restmidler til supplerende 
kulturtiltag.  
 
Lav din egen ”underjordiske” blandt 
idéer der kan udvikles, drøftet. 
 
 
Vedr. Kulturtorvsprojektet - se også 
pkt. 3. 
 

ASK april/maj 

2 
 

VG koordinerer indhentning af tilbud 
og de konkrete bestillinger til stien 
med Naturstyrelsen Bornholm og 
lodsejerne.  
 
VG koordinerer og igangsætter den 
konkrete implementering, så snart 
der er tilbud fra entreprenører.  
 
 
 
 
VG koordinerer vedr. sti fra mark til 
bro over Øle Å m. Georg Ask 
Marker/ Naturstyrelsen og søger for 
implementering.   
 

Vi afventer tilbud fra Jan Seerup og 
Anlægsgartner Lang på hhv. 
opsætning div. skilte og pæle inkl. 
piktogrammer, og evt. udjævning af 
sti mellem og langs marker. 
Hvis økonomien er stram prioriteres 
hjælp til udjævning sti forud for 
nedgravning piktogrampæle – forudsat 
at lodsejerne giver tilladelse til adgang 
for mindre gravemaskine i de 
kommende måneder. 
 
Michael og Anne-Mette, Staudehaven, 
hjælper med frilægning af sti på selve 
Rispebjerg. 
 

VG maj 

Pedersker   
- et bæredygtigt samlingssted  

 



 
 
 

 

3 VG tegner bygning til torv, laver 
opslag til Brugsen og bestiller 
materialer (ASK og VG koordinerer) 
til arbejdsweekenderne 9.-10. og 
23.-24. april.  
 
ASK kontakter kernegruppe på 3-4 
personer til forarbejder/ klargøring 
af træemner til bygning på torv, 
som evt. kan mødes en eller flere 
eftermiddag forud for arbejdsweek-
end.  
 
VG konkretiserer/tegner bygning 
med møbel i uge 13. 
 
VG koordinerer med Paul Anker mht. 
gravearbejde (evt. fredag 
eftermiddag? + lørdag og evt. 
søndag?). 
 

VG sætter opslag i Brugsen 31./3.  og 
taler med SFP om opslag på Facebook. 
 
Træ fra Østerlars Savværk til bygning 
og div. bænke leveres torsdag den 7/4 
ca. kl. 8/ Mattsson transport. 
Tejn Smed leverer funderingsjern til 
stolper og møbel i bygning.  
 
Michael og Lene sørger for mad til 
arbejdsholdet på selve arbejdsweek-
enden. NB Økonomi skal afholdes af 
enten Brugsen eller Lokal Foreningen. 
 
VG fremskaffes ledningsdata langs Dr. 
Glavens Vej. 
 

VG/ ASK 
 
Alle mht. 
mobilisering 

april 

4 VG har sendt ændringsanmodninger 
til LAG og Landdistriktspuljen 
(tilsagn meddelt 29. marts) i marts, 
og følger op til svar foreligger fra 
LAG.   
 
JP undersøger pris på honorar til 
procesfacilitator på lokal 
historieskrivning om Pedersker.  
 
 

Igangsætning af kulturformidlingen, 
(knap 100.000 kr.), herunder ny 
hjemmeside, afventer tilsagn fra LAG. 
 
 
Historieskrivningen skal være et åbent 
tilbud for interesserede borgere der 
kender til Pedersker til at forevige og 
dele deres erindringer og oplevelser. 
Historierne kan sidenhen deles på 
hjemmeside, fællesspisninger, 
oplæsningsaften på torvet el. 
lignende.  
 

VG og JP primo 
maj 

5 I øvrigt… Workshop med CRT om 
udviklingsplanen for Pedersker, forud 
for mødet, forløb vel. Planen ventes 
klar senest til efteråret 2022.  
 

  

NM 9. maj 2022 Forventet dagsorden: 
1. Kulturtorvsprojekt – status 
2. Stiprojekt - status 
3. Økonomi - status 
4. Kulturformidling - fysik 
5. Kulturformidling – digital 
6. Indvielse 
7. Eventuelt 

 

Alle  

 
 


