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Deltagere: 

Per Andersen (PA)  Håndværker- og Industriforeningen 

Jan Herluf Petersen (JHP)  Handelsstandsforeningen 

Birthe Aagaard (BA)   Little Apple 

René Larsen (RL)  Lokalhistorisk arkiv/forening 

Henning Michael Tønning (HMT) Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn 

Jannie Lund Bjørk (JAB)  Sagsbehandler, Land & By, Guldborgsund Kommune (referent)  

DAGSORDEN BEMÆRKNINGER Afgørelse 

1. Velkomst / Præsentation  
 
 
 
BA vil gerne have til referat, at 
vejledningen ikke skal være en 
fælles generel vejledning for alle 
facaderåd, men den skal være 
mere detaljeret ud fra den 
gældende lokalplan.  
 

Vil gerne have en vejledning til 
borger, ejendomsmægler mv. 
Dog helst Ikke en fælles 
vejledning.  
 
 

2. Konstituering  Der var genvalg til Per og Jan, 
som henholdsvis formand og 
næstformand. 

3. Brogade 9-17 I ejendommen ønskes der at 
udskifte vinduerne. Derfor er der 
søgt om dispensation til anvende 
plast/komposit til vinduer og 
terrassedøre 

Sagen er drøftet.  
Positiv for dispensation til andet 
materiale end træ, men 
vinduerne er skal overholde 
lokalplanens bestemmelser vedr.  
størrelse på karm mv jf. § 7.12. 
udskiftning af værn til værn af 
galvaniseret stål vil give et løft til 
ejendommen. 
 

4. Mindesten i Sakskøbing Skal vente med at søge om en 
evt. flytning for det kan tages med 
under den kommende ansøgning 
til Realdania for torveområde mm. 
 
Der er mulighed for at søge 
bevaringsfonden om støtte til 
afrensning og opmaling af 
bogstaver.  
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5. Orientering fra 
Guldborgsund Kommune 
(JAB) 

 Facadeændring på Siloen 
på havnen. 
Er lidt ked af at der ikke 
kommer farve på.  
Rådet syntes, den er lidt 
kedelig.  
Er kirken blevet hørt i 
forbindelse med 
tilladelsen. JAB 
undersøger det. 
 

 

6. Orientering fra Råd, 
foreninger m.fl. 

 Håndværker- og 
Industriforeningen 
 

 Lokalhistorisk 
arkiv/forening 

 

 Handelsstandsforeningen 
 

 Little Apple  
 

 Fællesrådet for 
Sakskøbing og Omegn 

 

 

7. Evt.  
 

JAB oplyste at der efter 
sommerferien 
planlægges til møder. Et 
hvor formand og 
næstformand inviteres 
sammen med TME og 
administration og et 
temamøde, hvor alle 
medlemmer inviteres. 
 
 

 

8. Forslag til kommende 
mødedatoer 

29. august, 28. november  Forslag godkendt. 
 
Vil gerne have tilsendt 
mødeindkaldelse via kalenderen.  

 

 


