
           FÆLLESRÅDET FOR SAKSKØBING OG OMEGN

Referat af bestyrelsesmødet den 23 nov. 2016

Deltagere: Henning, Ole, Carsten. Kjeld W., Andrè, Bjarne N. , Flemming, Bjarne G. samt 
Erik for en kort bemærkning.

Fraværende: Conny.

Henning meddelte at, Keld Nielsen udtræder af bestyrelsen, grundet sygdom.

Dagsorden:
1.    Godkendelse af dagsordenen
2.    Godkendelse af referat fra seneste møde, er udsendt.
3.    Møde på Sophie skolen v/ Andre
4.    Møde med Fællesrådene v/Andre
5.    Nøgle v /Andre
6.    You See v/ Andre
7.    Status på Sluseprojektet/højvandslukke v/ Henning
8.    Orebyvej v/Ole og Erik
9.    Opfølgning på andre sager v/ alle
10.  Eventuelt, her vil André kommentere tilbud fra Vejdirektoratet

1. Dagsordenen blev godkendt.

2. Referatet af mødet den 26 okt. blev godkendt.

3. Kommuneplanen blev i første omgang forkastet, men det blev dog vedtaget at, få en 
bedre dialog med de mange små foreninger i landdistrikterne, både med hensyn til 
nedlæggelse af skoler, samt infrastrukturen. Velkomstmødet for nye borgere, vil 
fremover blive mere bredt funderet, så det ikke kun drejer sig om Nykøbing, men 
også resten af Guldborgsund Kommune. Andrè kunne oplyse at, der er masser af 
penge til filmen om Sakskøbing, så det er bare om at, søge igen. Hvordan stopper vi 
butiksdøden ?  Hvorfor sker udviklingen kun i Nykøbing, og kan vi får et bedre 
samarbejde med Handelstands Foreningen, samt få en dialog med borgerne.

4. Andrè fortalte at Væggerløse nu er medlem af Fællesrådene. Vedr. busforbindelser, så
er Nymand A/S meget billigere end Movia, så Nymand har overtaget flere buslinjer. 
Henning kunne oplyse at, udgifterne til offentlig transport, er dyrere i vores region 
end i de andre regioner. Kommunen havde indkaldt Toreby Fællesråd til møde, ikke 
ville deltage i. De har har sendt et brev til John Brædder, men endnu ikke modtaget 
svar. Kommunen vil dog holde et dialogmøde, med de etablerede Fælles/lokalråd og 
bylaug, og så kan nye komme til senere.

5. Der er endnu ikke kommet nogen løsning, så Henning kontakter Alma Larsen.



6. Borgerne opfordres til at, kontakte You See. Måske skal Fællesrådet sætte en annonce
i Folkebladet og evt, Saxkøbing Avis, og gøre opmærksom på at, der arbejdes med 
sagen. Henning og Andrè kontakter aviserne.

7. Leder af projektet Casper Henriksen, vil ha` en udspecificering af de to projekter/ 
tilbud og så indkalde til et nyt møde, og derefter til et borgermøde i April 2017.

8. Ole meddelte at, Orebyvej først vil blive asfalteret, når vejen har sat sig efter 
udgravningerne. Trafikdæmpende foranstaltninger skal betale af beboerne. 
Afstribning er problematisk, idet der findes flere forslag. Trafiksikring på 
Nykøbingvej bliver først efter den er asfalteret, der er dog etableret fodgænger 
overgang, 40 km. hastighedsgrænse ved Vestergade/Brogade bliver ikke etableret. 
Der kommer formodentligt nye bredere skilte, med samme hastighedsbegrænsning 
ved Doktorparken.

9. Vedr. det aflyste møde på Krenkerup Bryggeri, så prøver Bjarne N, at kontakte Patrik
vedr. et ny møde i 2017.

10. Vedr. tilbud fra Vejdirektoratet, så bliver der et nyt møde den 5 dec. 2016. Vi skal ha` 
sendt nyhedsbreve ud til vores medlemmer inden jul. Forslag sendes til Ole. Vi skal 
også ha` sendt julehilsner ud til vore sponsorer. Carsten kommer med oplæg til 
julekort, og sender det til alle. Skal vi ha` valgt et nyt medlem til Facaderådet, efter 
Keld ? Tages op til næste år. Bjarne G. ønsker infofolder til medlemshvervning. 
Bjarne N. oplyste at vores kassebeholdning er Kr. 2.871,61. Henning kommer med 
forslag til datoer for bestyrelsesmøde i januar 2017. Bjarne N. kan ikke fra 11 til 18 
jan.

Med forbehold over for fejl og mangler.
Sakskøbing 23 nov. 2016.
Bjarne G.

.

 


