
Referat af bestyrelsesmøde i Pedersker Lokalforening, tirsdag den 8. sept. 2015, kl. 

19.00. 

 

Tilstede: Kaj Jørgensen, Flemming Kofoed, Michael Mogensen, Keld Jensen, Lone Soelberg 
 
Afbud:  Cecilie Olsen, Benny Madelung og Bent Kofoed  

 

1. Referat fra sidste møde. 

 Der foreligger ikke noget referat fra mødet i juni måned. Formanden sørger 
for, at referater fra samtlige bestyrelsesmødet i 2015 samt fra 
generalforsamlingen sendes til den samlede bestyrelse til godkendelse. 
Referaterne skal herefter lægges tilgængelig på www.pedersker.dk. Det blev 
ligeledes indskærpet, at bestyrelsen ifølge tidligere beslutning, ønsker 
dagsorden udsendt ca. 8 dage inden møderne. 

 
 
2. Orientering fra formanden 
 

 Der er kalket mølle og kassereren ansøger om tilskud til udgifter til lift hos 

Foreningen Bornholm.  

 Der er blevet afholdt mølledag med en omsætning på 522 kr. 

 Skt. Hans arrangementet ved Kadeau var en succes. Salg af lodder til 

mølletombola gav ca. 3.200 kr. til møllens vedligeholdelse. 

 Til grillarrangementet i Lynggårdsskoven den 21. august var der rigtig god 

tilslutning.  

 Som noget nyt er der i år forsøgt med kræmmermarked onsdage i juli/august 

på parkeringspladsen overfor Samlingshuset. Stille start i juli, men pæn 

tilslutning i august måned med flere børn bag salgsboderne. 

 

3. Kontingent. 

 Lister og medlemskort blev udleveret på mødet. Lister og penge skal afleveres 

til Lone senest på mødet i november (se dato nedenfor). 

 Husk der er nye og forenklede beløb jf. beslutning på generalforsamling 2015. 

 

 

4. Regnskab 

 Indtægter og udgifter i både mølleregnskabet og foreningens regnskab blev 

gennemgået. Taget til efterretning. 

http://www.pedersker.dk/


5. Juletræ – julearrangement. 

 Turudvalget arrangerer, traditionen tro, juletur søndag den 29. november. 

Opslag herom senere. Juletræ opsættes fredagen før og tændes ligeledes i 

forbindelse med arrangementet. 

 Bestyrelsen arbejder på at indkøbe ekstra juleudsmykning til byen. Der 

arbejdes videre med ideerne. 

  

6. Fest 

 Det blev besluttet, at arbejde for en fest som Lokalforeningen og 

Samlingshusforeningen arrangerer i fællesskab. Der er nedsat et festudvalg 

som arbejder videre med dato, menu, underholdning mm. Dato meldes ud 

senere.  

7. Næste møde 

 Næste møde i Lokalforeningens bestyrelse er onsdag den 4/11-2015 i 

Datastuen på Samlingshuset, kl. 19.00. 

8. Eventuelt 

 Intet at referere. 

  
8/9-2015 

Lone Soelberg 
Referent 


