
Referat fra generalforsamling i Pedersker  

Lokalforening den 27. marts 2017 

 
Generalforsamlinglingen blev indledt med informationsmøde om fibernet, hvor BornFiber informerede om 

fibernet. 

 
Ifølge vedtægterne blev nedenstående dagsorden behandlet: 

 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. 

Som dirigent blev valgt: Britta Kofoed 

Som sekretær blev valgt Solveig Brandt Nielsen 

Som stemmetællere blev valgt Keld K. Jensen og Anker Munch 

 

1. Beretning ved formanden. 

Kaj redegjorde for de mange aktiviteter der traditionen tro af holdes i løbet af året. 

Fastelavn, Mølledag, Møllekalkning, Sct. Hans, båltaler Erik Jørgensen, Mølletambola, Juletræstænding. 

Vi har indkøbt juleudsmykning, kræmmerhuse, stjerner, kontakter i lygtepælene Knud Jensen & Søn Aakirkeby, 

sponsor. 

Blomsterkasser og bænke. Strandrensning med Sydbornholms Privatskole, is til børnene. Fællesspisninger en sammen 

med flygtninge som gæster. Grillaften i Lynggårdsskoven. Pedersker hvor der sker meget kloak, fjernvarme og 

fibernet. Der er solgt huse til helårsboliger, flexboliger, Karamellen nedrevet. Hvis vi skal beholde Brugsen på 

sigt er det nødvendigt med opbakning. Planer om shelter i Lyngårdsskoven et samarbejde med Sydbornholms 

Privatskole, Idrætsforening og Naturstyrelsen. Søren Kristensen båltaler i år. Aktiviter: Datastue, Lokalarkiv-

historie, vævning og litteraturkreds. Tak til bestyrelse og udvalg for godt samarbejde. Tak til Birger Nexø for 

møllepasning. Jubilæumsfest sammen med samlingshuset. Lokalforeningen har i året været involveret i fire 

indsamlinger Kræftens Bekæmpelse, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Folkekirkens nødhjælp.  

 

2. Regnskab ved kassereren. 

Regnskabet for Møllen balancerer med et underskud på kr. 2.304,56. 

Regnskabet for Lokalforeningen balancerer med et underskud på kr. 4.335,19. 

Begge regnskabet blev godkendt. 

 

3. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter samt turudvalg. 

Følgende er på valg til bestyrelsen: 

Michael Mogensen (næstformand), genvalg. 

Lone Soelberg (kasserer), genvalg. 

Flemming Kofoed(mølleansvarlig), genvalg 

Følgende på valg som bestyrelsessuppleanter: 

Jytte Thesbjerg og Preben Espersen, genvalg. 

Følgende på valg til tur udvalget: 

Keld Kofoed Jensen og Annette Mørkhøj, genvalg. 

 

4. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

På valg er Kirsten Harboe (revisor) og Hanne Hansen (revisorsuppleant), genvalg. 

 

5. Nye foreninger eller interessegrupper med ret til bestyrelsesplads - samt foreninger, der ønsker at udtræde af 

Lokalforeningen. 

Ingen. 

 

6. Indkomne forslag! 

Ingen indkomne forslag. 

 

7. Eventuelt. 

  

 

En kæmpe stor ros til det store stykke arbejde Kaj Jørgensen ligger i  

Pedersker Lokalforening. 

 

31.03.2017 

Solveig Brandt Nielsen 

Referant 

 

 

 

 

 

 

 

 


