
Referat af bestyrelsesmøde i Pedersker Lokalforening, torsdag den 19. maj 2016. 

Tilstede: Kaj Jørgensen, Flemming Kofoed, Britta Kofoed, Dan Nielsen, Keld Jensen, Lone 
Soelberg 

Afbud:  Michael Mogensen.  

 

1. Referat fra sidste møde 

 Referat fra mødet den 18. februar 2016 er godkendt pr. mail og offentliggjort på 

www.pedersker.dk umiddelbart efter. 

2. Orientering fra formanden 

 Det ser ud som fjernvarmeprojektet v/Ole Kofoed bliver til noget. Det er planen 

at kedlen til selve anlægget skal stå på Brugsens grund. 

3. Kalkning af mølle 

 Det er planlagt at kalke, lørdag den 18. juni. Nye kræfter til at hjælpe er mere end 

velkomne. Kontakt evt. Flemming Kofoed eller Kaj Jørgensen.  

 Mølledag er i år søndag den 19. juni. Vi holder åbent som sædvanligt fra  

kl. 13 – 16. 

4. Sankt Hans – Mølletombola 

 Traditionen tro afholdes Sankt Hans bål ved Kadeau. Der er igen i år 

mølletombola. Overskuddet går til vedligehold af møllen. 

5. Orientering om juleudsmykning 

 Der er holdt et møde med Regionskommunen om mulighed for at opsætte de 

nye kræmmerhuse i lysmasterne i Hovedgaden. Der afventes svar fra 

regionskommunen og arbejdes videre med planerne. 

6. Aktiviteter og byforskønnelse 

 Der er arrangeret hjælp til ejeren af Bethania, til bortkørsel af en del effekter. Tak 

til dem der stiller op. Det er til glæde for hele byen. 

 Motionscykelløb den 4. juni, arrangeret af Pedersker Idrætsforening og Dagli 

Brugsen. Afsluttes med fælles grill. 

 Loppemarked på Sydbornholms Friskole den 4. juni. 

 Kræmmermarked på parkeringspladsen ved Mejeriet genopstår som sidste 

sommer. Formentlig på onsdage i sommerperioden. 

 Grillaften i Lynggårdsskoven i august. Dato meldes ud senere. 

 

 

http://www.pedersker.dk/


7. Sekretær til foreningen 

 Solveig Nielsen har takket ja til at være sekretær for foreningen. Bestyrelsen siger 

velkommen til Solveig og glæder sig til samarbejdet. 

8.  Hjemmeside 

 Der skal opdateres på hjemmesiden med hensyn til bestyrelsesmedlemmer i 

Lokalforeningen. 

9. Kontingent 2016 

 Opkræves i 2016 som sædvanligt. Gode ideer til at modernisere 

kontingentbetaling modtages gerne. Medlemskort udleveres til bestyrelsen på 

mødet i august. 

10. Opdatering af folder 

 Vi ønsker en opdatering af den folder der blev lavet for snart mange år siden. Vi 

tager kontakt til gruppen bag og hører om det er muligt at genbruge noget af 

stoffet og billeder. Det blev besluttet af forsidebilledet skal være et billede af 

møllen. 

11. Næste møde 

 Onsdag den 24. august, kl 19.00 på Samlingshuset 

12. Eventuelt 

 Intet at referere. 

6/6-2016 
Lone Soelberg 
Referent 

 

  

 


