
FÆLLESRÅDET FOR SAKSKØBING OG OMEGN 

 
Referat af den ordinære generalforsamling den 29 marts 2017 

 

 

Formanden Henning Tønning bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Formanden foreslog Claus M. Hansen som dirigent. 

Claus blev valgt, og kunne konstatere at, generalforsamlingen var annonceret i rette tid, og dermed 

lovlig. Valg af stemmetæller, blev Ebbe Bressing og Ole Thingsted. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen. 

Se hele beretningen herunder. 

 

Herefter var der spørgsmål til beretningen: 

Ebbe Bressing: Kommuneplanen at, biblioteket skal flyttes over på skolerne, vi skal arbejde for at, 

få lov til at beholde vores bibliotek.  Stigende bandekriminalitet, samt også stigende rotteproblemer. 

Tankstation ved motorvejen vil være en god ide. 

Små foreninger der mister kommunal støtte, Vigtigt vi samarbejder foreningerne i de andre 

kommuner. Befolkningen føler afmagt.  

 

Conny Krogh: Det er vigtigt vi får bedre kollektiv trafik, man kunne indføre ringruter. 

 

Keld Nielsen: Skæve kantsten, ujævne fliser samt farlige hulle i asfalt, er til fare for fodgængerne, 

specielt de gangbesværede, og dem der bruger rollator.  

 

Henning:  Borgerservice kan måske komme ned på Biblioteket, lige som vi også skal ha` flere 

ugentlige åbningsdage.  Vedr. skæve fliser m.v. så skal der tages foto og sendes til Trafik og Miljø. 

Vi skal ha` møde med politiet om problemerne her i Sakskøbing. 

Turistforeningen skal tilføres flere midler, og det er også vigtigt at se på campingpladsen som en 

turistmagnet. 

 

Claus: Lolland Kommune har haft møde med politidirektøren, og der er kun to patruljevogne på 

gaden efter kl. 16, og de skal dække hele Lolland og Falster, og det kan der ikke ændres på.  

Transportcenter Alslev vil blive etableret ved afkørsel 48. 

 

Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen blev den enstemmig godkendt. 

 

Kommende aktiviteter: Medlemshvervning, Sakskøbing filmen, Turistforeningen, bedre info til 

borgerne, Søge fondsmidler, Borgermøder, fordeling af opgaver i bestyrelsen, sponsorpleje, 

samarbejde med andre foreninger, og kommunen. 

 

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter. 

Aktivitetsplan for 2017: 

Igangværende aktiviteter fortsætter 

1. Skaf flere medlemmer! 

2. Produktion af Sakskøbing film! 

3. Videreføre og optimere Sakskøbing Turistforening! 

4. Projekt ”Fjern Vestergade 15”! 

5. Projekt ”Etabler Æblehave og Salgstorv på Søndergades tomme grunde”! 



6. Optimere kontakt/information til byens borgere! 

7. Søgning af Fondsmidler til vore aktiviteter! 

8. Borgermøder for info om målet med vort foreningsarbejde! 

9. Effektivisering/fordeling af vore opgaver/projekter! 

10. Pleje af nye og gamle sponsorer! 

11. Kontakt og samarbejde med andre foreninger! 

12. Samarbejde med kommune etc. 

13. Andet! 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

 

5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år. 

Budgettet for 2017 blev også godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Valg af bestyrelse: Andrè B. Hansen og Bjarne R. Nielsen var på valg, og blev begge genvalgt. 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse. 

Kjeld Wagner og Erik Bohn Jespersen blev begge genvalgt for en etårig periode. 

 

8. Valg af revisor, og suppleant for denne. 

 Poul-Erik Jensen og Ebbe Bressing blev begge genvalgt for en etårig  periode. 

 

9. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

10. Eventuelt. 

Johanne Braun der er ansat som frivillig-koordinator pr. 01-09-2016 i Guldborgsund Kommune, 

fortalte om sit virke som kontaktperson her i Sakskøbing, hvor hun bl.a. har besøgt hjemme og 

sygeplejen, samt ældresagen og pensionistforeningen.  

Conny Krogh: Kan vi få  en aktivitetskalender. 

Ebbe Bressing: Vil gene ha`et borgermøde med kommunalpolitikkerne inde valget i nov. Henning: 

Det kommer der. 

 

Da der ikke vare mere til dagsordenen takkede formanden for en god og saglig debat. 

 

 

Sakskøbing 3. april 2017 

 

Bjarne Grundt 


