
Referat af bestyrelsesmøde i Pedersker Lokalforening, onsdag den 17. nov. 2016. 

 

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

 
 

1. Referat fra sidste møde den 24. august 2016. 

 Taget til efterretning – er offentliggjort på hjemmesiden www.pedersker.dk. 
 
2. Orientering fra formanden. 
 

 Formanden skal til møde på Sydbornholms Privatskole 28. november 

angående ønske om bygning af 3 sheltere, hvor man vil finde ud af 

muligheder for ansøgning om midler. 

3. Regnskab. 

 Intet særligt i forhold til regnskabet. Der er indgået tilskud til liftleje i 

forbindelse med kalkning af møllen fra Foreningen Bornholm. Der blev 

afleveret indsamlet kontingent til Lone. Det blev aftalt, at sidste frist for 

aflevering af indsamlet rest kontingent 2016 er hos Lone i december. 

4. Juletræ - julearrangement. 

 Træet på Bussely er klar til den 27. november hvor der traditionen tro vil 

være udflugt til Lynggårdsskoven og efterfølgende hygge i Samlingshuset. Se 

opslag i Dagli Brugsen eller på www.pedersker.dk. Kaj indbyder flygtningene 

til at deltage, Dan har lovet at tage foto af juletræet under dette 

arrangement. 

5. Fest evaluering. 

 God fest, god mad, god stemning. Lars Kristiansens optræden succes, 

Benjamins diskotek succes. Fest næste år? punkt på møde efter 

generalforsamling. 

6. Julepynt. 

 Det er indkøbt mere julepynt til glæde for hele byen. Er leveret og blevet 

fremstillet bliver sat op i november. 

 

 

 



7. Datastue. 

 Flygtningene ønsker torsdagen genoptaget. Dan kontakter mentor Søs Kjøller 

for at få specificeret præcis hvad flygtningene har af ønsker at få hjælp til. Der 

søges om ipads og tablets samt kurser i disse, i § 18 midlerne. Redigering af 

OPRÅB, høre Ketty om hun har den liggende som fil. 

8. Hjemmeside. 

 Det blev besluttet at de ønskes nogle ændringer på lokalforeningens 

hjemmeside.  

9. Folder. 

 Arbejdes der videre på. 

10. Generalforsamlinger 

 Generalforsamlinger i fremtiden arbejdes der på et fællesarrangement 

sluttende med spisning, Kaj undersøger der hvor dette kører. 

11. Gavlmalerier. 

 På vægen til Samlingshusets parkeringsplads, Kaj kontakter Ketty og Gert for 

fælles ansøgning, lokalforeningens medlemmer positivt indstillet til dette. 

12. Næste møde 

 Næste møde er planlagt til mandag den 13. februar 2017 på Samlingshuset. 

13. Eventuelt 

 Intet. 
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