
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn (FFSO) 

 

Generalforsamling, den 16. marts 2016, på Saxenhus kl. 19.00 

 

REFERAT: 

 

Dirigent: Henning Tønning blev foreslået, og enstemmigt valgt (HT). 

 

HT gennemgik dagsordenen, og henledte i den forbindelse opmærksomheden, på pkt. 8, hvor det 

fremgår, at der fra bestyrelsen, er fremsat forslag til vedtægtsændringer for foreningen. 

 

Det drejer sig om § 10, og § 5 – se vedhæftede dagsorden fra generalforsamlingen. 

 

Det blev fuld opbakning til at nævnte vedtægter kan ændres, - dette kræver dog en ekstraordinær 

generalforsamling. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling den 14. april, på Saxenhus, kl. 

19.00. 

 

 Dagsorden på den Ekstraordinære Genralforsamling vil være: 

1. Vedtagelse af nævnte vedtægtsændringer. 

2. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 

På baggrund af ovennævnte beslutning, udgik punkterne 6 og 7. 

 

Beretning fra bestyrelsen: 

Formanden, Erik Bohn-Jespersen berretning (EBJ): 

EBJ, takkede først for tilslutningen, og var glad for at konstatere, at der til årets generalforsamling, var 

større fremmøde end sidste år. 

Der har i løbet af 2015, været afholdt 8 bestyrelsesmøder. 

Af vigtige opgaver der er løst/arbejdet med i løbet af 2015, bør nævnes: 

*Fastholdelse af Borgerservice i Sakskøbing! 

*Trafiksikkerheden på Orebyvej er forbedret, bl.a. ved fartbegrænsning på 40 km/t. 

*Det store projekt ”Højvands-slusen”, er bearbejdet, og ligger nu hos Guldborgsund Kommune, for endelig 

projektering. Det skal bl.a. besluttes, hvor meget de enkelte lodsejere skal bidrage med for at projektet kan 

gennemføres. Kommunen vil snarest fremsende forslag til lodsejere og FFSO. 

*Opsætning af 150 m høje vindmøller afventer nu nye retningslinier, bl.a. med hensyn til beboelsesafstand. 

Ny plan skulle ligge til behandling, men konditionerne kendes endnu ikke. 

*Den 1. januar 2016, blev FFSO medlem af Sakskøbing Facaderåd. 

 

I 2015, tog vi i FFSO initiativ til at invitere øvrige Fællesråd i  Guldborgsund, til et fælles møde, for at 

opfordre til et samarbejde omkring store vigtige opgaver, som vi alle ønsker løst. Der har allerede været 

afholdt et par møder, hvor emnerne har været: 

*Løsning af IT/Teleforbindelsen på LF 

*Løsning af infrastruktur, hvor primært en NY Storestrømsbro, der kan sikre, at togforbindelse m.v., kan 

fastholdes, også frem til Femern-forbindelse er klar, om nu mange år. 

*Senest har Fællesrådene, forkastet den nye kommuneplan, - hvilket betyder at vore politikere må nytænke. 

*Nye er ligeledes, at man nu også arbejder med Fællesrådene i Lolland kommune. I fællesskab, står vi nu 

rigtig stærkt imod de 2 kommunal bestyrelser. 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Planlagte opgaver i 2016: 

EBJ, redegjorde for de planer vi har for 2016, hvor følgende blev fremhævet: 



*Som det fremgik af ovennævnte, er der stadig opgaver at løse i.f.m., højvands-slusen, det følges der 

naturligvis op på løbende. 

*Filmprojekt der skal ”sælge” Sakskøbings fortræffeligheder, er under udarbejdelse, og der skal bl.a 

ansøges om midler til gennemførelse. Filmen forventes klar inden udgangen af 2016 (naturligvis under 

forudsætning af at der tilføres midler). 

*Der er udarbejdet oplæg til byskiltning, hvor der indgår Turistinfo-skilte, Branding-skilte/flag, ved 

indfaldsveje. 

*Der udarbejdes plan for opsætning af Bænke, Skraldespande o.l., der skal medvirke til at gøre vor by 

venligere, og formindske mængden af affald, der ligger og flyder. 

*Vi har alt for mange grimme/tomme butiksvinduer, - hvad kan vi gøre for at forbedre dette, lokale 

kunstudstillinger o.l..? 

*Renholdelse af fortorve/gader. Kommunen gør alt for lidt, for at sikre at lodsejere holder deres grundareal 

i orden. Hvad kan vi gøre her, - evt. 2 årlige Gør Byen Ren dage, hvor vi fra FFSO's side i meget gerne i 

samarbejde med Boligselskabet organiserer dette, ved hjælp af sponsorer. Der udarbejdes projekt.' 

*Hvad kan vi gøre for at de fældefærdige ejendomme rives ned, eller renoveres? 

*HVORDAN FÅR VI NYE/FLERE MEDLEMMER!!!! 

*At skabe opmærksomhed på muligheden for at søge om tilskud til vedligeholdelse af bevaringsværdige 

huse. 

 

 

Regnskab og Budget: Bjarne Nielsen (BN): 

Uddelte regnskab blev gennemgået. Regnskabet blev vedtaget! 

Budget for 2016 blev gennemgået, og også her var der enighed om at godkende. 

 

Eventuelt! 

 

Der var en rigtig god dialog blandt tilhørerne, og en masse gode ideer blev fremsat, bl.a. 

kan nævnes: 

 

Patrick Reventlow-Grinling, bakkede op omkring tiltag, der på en positiv måde kunne gøre 

Sakskøbing til et godt sted at bo og besøge. Han fremhævede vigtigheden i, at få borgerne 

i byen med på banen, så vi kan få involveret mange flere borgere i vort arbejde. 

Patrick tilbød, at vi kunne afholde 3 borgermøder på Krenkerup i løbet af 2016, - møder, hvor 

der bl.a. kunne være bryggeri-rundvisning, som del af arrangementet. På hvert møde vil være plads 

til 60 personer. 

Og der var forslag om ’besøg din by’ arrangementer medforslag om at besøge brandstation og 

Fælleskøkkenet 

Andre tilhører kom med indlæg som: 

*Hvad kan vi bruge Sukkersiloerne til (klatrevægge?). 

*Deltagelse i lokale messer og arrangementer for at skaffe nye medlemmer. 

*Udarbejdelse af projekt, der fra Aldi til Havnen, gør Nykøbingvej til en allé med træer, cykel- og 

gangstier. Naturligvis med plads til biler, men hvor disse tvinges ned i fart. Evt. laves rundkørsel ved 

Orebyvej, - dette vil også sænke trafikfarten. 

Fællesrådet skal måske interessere sig for hvordan den kollektive trafik fungerer.  

Der var på mødet mange andre ”løse” og gode forslag, - det beviser, at vi er allerede er mange der har ideer 

til hvordan vi kan forbedre vor by, både nu og her, og over de næste år. 

 

Formanden kunne derfor takke alle for et godt og konstruktivt møde, der tegner godt for fremtiden. 

 

EBJ sluttede mødet med at takke af, da han at personlige grunde ikke mere ser sig i stand til at 

deltage i foreningens arbejde. 

 



Alle takkede EBJ for et fantastisk arbejde for FFSO. 

 

Sekretær 

Bjarne Nielsen 


