FFSO
Møde d. 27. februar 2017
Deltagere: Henning, Conny, André, Ole, Kjeld W, Bjarne N, Birte Aagaard.
(Turistforeningen), Erik Thorsen (Filmproducent), repræsentant fra Handelsstandsforeningen meldte afbud.

REFERAT!

1) Sakskøbing film:
Et vigtigt punkt på dagsordenen var en ny Sakskøbing Bo-sætningsfilm, på den
baggrund var nævnte gæster indbudt, for at give deres input til en sådan byfilm.
Der arbejdes ud fra et budget på kr 30.000, - et beløb som vi estimere at kunne få
fra kommunens udviklings-pulje.
Henning vil straks kontakte Martin Lohse, for at give ham et praj om, at vi er på vej
med en ansøgning til filmproduktion.
Ansøgningen til kommunen foreslås at indeholde et budget på 50.000, - velvidende,
at vi nok max. Vil få de kr 30.000.
Erik Thorsen samler de ideer der blev fremført på mødet, og udarbejder en drejebog, samt budget for produktion af film.
Det blev drøftet, at kontakte de lokale erhvervsdrivende, for at få et yderligere
beløb til rådighed for film-produktionen, da man godt kan forvente at de kr. 30.000
vil være i underkanten af det nødvendige budget.

2) Asfaltering af Orebyvej:
Det blev besluttet, at Ole og Erik tager kontakt til kommunen, med det mål, at få
asfalteret Orebyvej allerede i år.

3) Møde med Politikere:
Vi ønsker at få arrangeret et møde med repræsentanter fra de politiske partier, så
snart man ved hvilke personer der er opstillet til efterårets valg.
Formålet er, at få politikerne til at give nogle svar/løfter om løsning på nogle af de
aktuelle problemer borgerne i Sakskøbing lever med.
Da alle politiske kandidater først forventes på plads omkring sommerferien, vil
Det bedste tidspunkt for et møde være ultimo august/start september.
Ole og Bjarne N, har lavet et udkast til nogle emner til mødet, - er fremsendt til
alle.

Side 2

Ole og Bjarne lægger op til, at vi samler Sakskøbings foreninger, således at vi i
samlet flok kan kontakte/invitere politikere.
Alle i bestyrelsen bedes gennemlæse fremsendte, og gerne komme med nye/
flere aktuelle emner.
I forbindelse med et sådan møde, skal der findes en kompetent mødeleder, - hvem
kan det være?
4) NÆSTE MØDE:
Vi aftalte, at holde et møde umiddelbart før generalforsamlingen, - og vi forventer
naturligvis at ALLE DELTAGER, - eller som min. melder afbud.

Mvh Bjarne N

