
Referat fra generalforsamling i Pedersker  

Lokalforening den 13. marts 2018 

Kaj indledte generalforsamlingen med mindeord om Flemming Munch Kofoed, som døde 

13. februar 2018. Flemmings død er et stort tab for lokalsamfundet idet han var 

involveret i alt der rørte sig i Pedersker. 

Flemming har været mølle- og pakhusansvarlig siden 1982 hvor Lokalforeningen har 

stået for møllen, Flemming og Britta har været idemagere til julepynten i byen. 

Flemming har siddet i Brugsen bestyrelse, en del år som formand, og i 

menighedsrådet som formand. Flemming vil blive savnet med sin arbejdskraft, 

savnet af sin familie og ikke mindst Britta og af Kaj som var Flemmings ven. 

Derefter afholdes 1 minuts stilhed for at ære Flemmings minde. 

Ifølge vedtægterne blev nedenstående dagsorden behandlet: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Britta Kofoed blev valgt som dirigent, Keld Jensen og John Thesbjerg som 

stemmetællere. 

2. Beretning ved formanden 
Året der er gået: Første arrangement, blev afholdt i samarbejde med 

Svømmeklubben, Idrætsforeningen og Brugsen var fastelavn, hvor der blev slået 

katten af tønden, efterfulgt af kakao og boller. Der var mølledag 3. søndag i 

juni, hvor Birger Nexø vanen tro startede motoren. Sct. Hans bål med Søren 

Kristensen, chefredaktør på Bornholms Tidende var båltaler, det var en våd og 

kold aften med mølletambola. Sct. Hans vil i 2018 blive afholdt ved Lille 

Gadegård hos Jesper Paulsen med mølletambola. Flytningen skal ses i lyset af 

at tre bål i Pedersker vil være for mange. Fællesspisninger, grillaften i 

Lynggårdskoven som vanligt. Det årlige julearrangement med tur i Lynggårds-

skoven med konkurrence, juletræstænding, det var koldt, så der blev sunget i 

Samlingshuset, derefter kaffe og æbleskiver som vanligt en succes. Fremtiden 

for Pedersker, vigtigt at bakke op om Brugsen, er man en del af lokalsam-

fundet er det naturligt at handle lokalt.  Opfordring til oprydning på 

fortove og vedligehold af huse. Bestyrelsen ønsker forslag fra borger i 

Pedersker om nye tiltag. Stor tak til bestyrelse, udvalg og frivillige. 

3. Regnskab ved kassereren 
Godkendt. 

4. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter samt turudvalg 
Følgende var på valg til bestyrelsen: 

Kaj Jørgensen (formand) modtog genvalg 

Solveig Brandt Nielsen (sekretær) modtog genvalg 

Valg af mølleansvarlig, Jesper Lodberg blev valgt. 

Følgende var på valg som bestyrelsessuppleanter: 

Jytte Thesbjerg modtog genvalg og Preben Espersen modtog ikke genvalg: Rene 

Andersen blev valgt som ny suppleant. 

Følgende  var på valg til turudvalget: 

Keld Kofoed Jensen modtog ikke genvalg, og Annette Mørkhøj modtog genvalg, 

Alex Speed Kjeldsen blev valgt til tur udvalg og repræsentant i bestyrelsen. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg var Kirsten Harboe (revisor) genvalgt og Hanne Hansen 

(revisorsuppleant) genvalgt. 

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

7. Indkomne forslag! (Forslag afleveres til formanden senest 3 dage før 
generalforsamlingen), ingen. 

8. Eventuelt 
En kæmpe stor ros til det store stykke arbejde Kaj Jørgensen lægger i  

Pedersker Lokalforening. 

 

Referent Solveig Brandt Nielsen, Pedersker den 15. marts 2018 


