
Referat af bestyrelsesmøde i Pedersker Lokalforening 

i Datastuen på Samlingshus 

mandag den 13. februar 2017, kl. 19.00. 

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

Afbud: Keld Jensen 

1. Referat fra sidste møde den 17. nov. 2016 

 Taget til efterretning - er offentliggjort på hjemmesiden www.pedersker.dk. 

2. Orientering fra formanden 
 Shelters på skolen, sat i bero indtil der er fundet ny skolebestyrer, Skov- og 

Naturstyrelsen ind over, bygges måske i skoven så vil Skov- og Naturstyrelsen stå for 
vedligeholdelse, der skal søges fondspenge til opførelsen. 

 Det med fælles generalforsamlinger droppet. 

 Bornholmske Lokalforeninge Samvirke holder generalforsamling  torsdag den 20. 
april 2017, Kaj og Dan deltager. 

3. Orientering fra kasserer 

 Gennemgik årsregnskaber, intet at bemærke. 

 Mølleansvarlig skal vælges hvert år. 

4. Michael orientere om  Lokale Madfællesskaber 

 Undersøgt for meget arbejde, da det ville være til 3 brugsforeninger der kunne 

vinde. Det ville også være nytænkning af fællesspisningen som kører 

tilfredsstillende. 

5. Folder, hvor langt er den nået? 

 Tæt på at være færdig. 

6. Fastelavn søndag den 26. februar 2017. 

 Lokalforeningen går sammen med Brugsen. 

7. Aktiviteter og byforskønnelse 

 Eventuelt hjælp til oprydning hos ejeren af Bethania 

Kaj kontakter med forslag om oprydning i maj 

 Kræmmermarked på parkeringspladsen ved Mejeriet 

Jytte Larsen fortsætter, hvis det ønskes 

 Loppemarked Sydbornholm Privatskole 

Lørdag den 10. juni 2017. 

 Motionscykelløb Pedersker Idrætsforening 

Lørdag den 24. juni 2017. 

 Mølledag søndag den 18. juni 2017 



 Flagstænger og blomster 

Som sædvanlig under forudsætning af fjernvarmen er færdig på Pedersker 

Hovedgade 

 Søge i nedrivningspuljen om nedrivning af staldbygning på Pederskervejen 83, der 

skæmmer for kirken 

8. Datastue. 

 For søgte § 18 midler indkøbt 2 tablet, 1 Ipad, 1bærbarcomputer.  

9. Hjemmeside. 
 Orientering om bestyrelsen er rettet til. 

10. Generalforsamling 2017 

 mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30 i kaffestuen. 

11. Næste møde 

 aftales efter generalforsamling. 

12. Eventuelt 


