
 

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn 

 
Referat fra mødet d. 26/2 2018 
Deltagere: Henning, Kjeld, Ole og Bjarne R 
Fraværende: Connie, Bjarne G, Carsten og André 
 
1. Seneste mødereferat: 
Der var ingen kommentarer til seneste mødereferat. 
 
2. Sluseprojektet: 
Henning og Ole refererede fra møde med Teknisk Forvaltning. Køreplanen følges, så alt tyder på, at projektet 
fortsætter helt efter planen. 
 
Fra FFSO´s side, giver vi 100% opbakning til projektet. 
 
Det forventes, at Teknisk Forvaltning indkalder til borgermøde snarest. 
 
3. Orebyvej: 
Der forefindes for nærværende ingen aktiv grundejerforening. Der er derfor sat et Borgermøde d. 14. marts 
kl. 19.00 på Saxenhus, hvor alle husstande på Orebyvej er inviteret. Ole har udarbejdet en indbydelse, som er 
omdelt, således, at der er skabt sikkerhed for, at alle har modtaget invitationen. 
Formålet med mødet er, at få etableret en gruppe, der tager ansvar for at få Orebyvej-projektet på sporet, og 
derved skabt sikkerhed for, at vejen etableres som ønsket (asfalteret, etablering af cykle/gangsti) 
 
Det blev aftalt, at vi i bestyrelsen møder kl. 18.15, og dækker bord, brygger kaffe etc., man regner med ca. 50 
deltagere. 
 
BRN indkøber kaffe og småkager 
Vi forsøger at få vore hustruer til at hjælpe med arrangementet! 
 
4. Roskilde Universitet´s projekt ”Sakskøbing”: 
Henning orienterede om den ”invitation” vi og kommunen har modtaget fra Roskilde Universitet. Man har 
forespurgt, om vi kunne være interesserede i at der udarbejdes et studie-projekt, der bygger på Sakskøbing 
by/område. 
Et super spændende projekt, som Henning (og dermed FFSO) er involveret i. Henning sender kopi af 
materialet til alle i løbet af en uge. 
Vi har besluttet, at bestyrelsen i FFSO naturligvis involverer os i projektforløbet, med råd, vejledning m.v.. 
Projektet løber af stabelen i dagene 7. - 9. maj, med afsluttende præsentation, ved et møde den 9. maj, mere 
herom senere. 
 
5. Generalforsamling: 
Ny dato for afholdelse er: 26. marts. 
 
mvh Bjarne R 
 


