
Referat af bestyrelsesmøde i Pedersker Lokalforening, onsdag 
den 24. august 2016 
 

Tilstede: Kaj Jørgensen, Michael Mogensen, Flemming Kofoed, Britta Kofoed, Dan Nielsen, 
Keld Jensen, Lone Soelberg, Solveig Brandt Nielsen 

Afbud:  Ingen 
 

0. Per fra Dagli’ Brugsen var indbudt til at orientere om Lokale Madfællesskaber 
  • Enighed om at Per og Michael udfærdiger ansøgningsskema. 
 
1. Referat fra sidste møde 
 • Referat fra mødet den 19. maj 2016 er godkendt pr. mail og offentliggjort på 
   www.pedersker.dk umiddelbart efter. 
  
2. Orientering fra formanden 

 Fjernvarmeprojektet v/Ole Kofoed bliver til noget. Det der mangler er 

Kommunens godkendelse af byggetilladelse.  

 Der er blevet afholdt mølledag. 

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

Foreningen Bornholm. Vingen blev repareret. 

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

mølletombola til møllens vedligeholdelse, lodderne blev ikke udsolgt i år. 

 Kræmmermarked onsdage i juli/august på parkeringspladsen overfor 

Samlingshuset. Kaj stiller borde op til fremmødte kræmmere. 

3. Orientering fra kassereren 
•    Indtægter og udgifter i både mølleregnskabet og foreningens regnskab blev  

             gennemgået. Taget til efterretning. 
 

4. Skemaer fra banken 

•   Lone kommer rundt og indsamler underskrifter. 
   

5. Kontingent 
•     Lister og medlemskort blev udleveret på mødet. Lister og penge skal afleveres til 
       Lone senest på mødet i november (se dato nedenfor). 
 

6. Juletræ – julearrangement 
•    Turudvalget arrangerer, traditionen tro, juletur søndag den 27. november. Opslag  
     herom senere. Juletræ opsættes fredagen før og tændes ligeledes i forbindelse 
     med arrangementet. Byen pyntes med kræmmerhuse, der er givet tilladelse fra  
     Kommunen og Østkraft. 
 

 

 

http://www.pedersker.dk/


7. Fest 

 Samlingshuset og Lokalforeningen fejrer lørdag den 29. oktober 2016 

jubilæumsfest med musik der opsættes lister med tilmelding senere. Der bliver 

plads til 70. 

 

8. Aktiviteter og by forskønnelse 

 Ejeren af Bethania takker for hjælpen med oprydning, og bortkørsel af en del 

effekter. Tak til dem der stillede op. Det er til glæde for hele byen. Årligt 

tilbagevendende med årlig oprydning 

  •    Der bliver bestilt mere julepynt. 

9.  Datastue 
•    Datastuen starter mandag den 5. september kører frem til maj 2017, med 
      indlagte ferier der annonceres senere. Pt. kun mandage.       

10. Hjemmeside og folder 
 •    Lone og Kaj laver folder med hjælp af Ghita. 
11. Næste møde 
 •    Torsdag 17. november på Dammegård kl. 1800 

12. Eventuelt 
 •    Der blev snakket om luftcykelpumpe. Intet vedtaget 
 

 

 
 


