FÆLLESRÅDET FOR SAKSKØBING OG OMEGN
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 21 MARTS 2017

Deltagere: Conny, Henning, Kjeld W. , Ole, Bjarne N. , Andrè og Bjarne G.
Afbud: Carsten og Erik.
Fraværende: Flemming.
Referaterne af møderne den 27 februar samt den 17 marts blev begge godkendt.
Turistforeningen: Ole samt Bjarne N. og Bjarne G. stiller op til valg til bestyrelsen. Forårerts
program er fastlagt, så det følger vi, og så ser vi på hvad der skal ske i fremtiden.
Filmen: Vi har fået lovning på Kr. 30.000,00 fra kommunen, og vi har projektet klar, så Henning
kontakter Martin Lohse. Der skal så søges Lak-midler, fonde samt sponsorater til at, dække resten
af udgifterne, Conny og Andrè sender ansøgninger desangående.
Sluseprojektet: Fællesrådet er blevet bedt om at, tage et møde med de berørte lodsejere, det finder
sted den 22 marts 11,00. Maria Madslund og Henning deltager.
Vi drøftede situationen omkring asfaltering af Orebyvej, og vi var enige om, at vi ikke skulle insistere på at der skulle asfalt på i år, for hvis vejen ikke var færdig med at sætte sig så risikerede vi at
have en defekt belægning om tre år. Ole ringer til Niels Rasmussen og for uddybet problematikken
med vej sætning mv. så vi kan skrive om det på nettet og i nyhedsbreve.
Mødet med Gitte Krogh: Gitte meddelte at, der er lagt masser af blomsterløg, samt indkøbt
borde/bænke og ny skraldespande, som man er i gang med sætte op. Afmærkning ved krydset Saxe
Allé, Doktorparken, Nystedvej og Vestergade er sat i gang. Vi skal ha møde med Gitte og Casper
Henriksen, om områdefornyelse den 24 marts kl. 10,30 på Rådhuset. På Orebyvej vil lunker i
asfalten blive rette op. Vedr. Parkeringsforholdene på Parkvej, så kontakter Henning kommunen.
Keld og Bjarne kører rundt, og se hvor fortove og lig. skal udbedres (Husk ved kirken ), og sender
foto til kommunen. Vi fremkom og med ønske om en fodgænger overgang, fra Åparken og over til
Aldi.
Generalforsamlingen den 29 marts 2017 kl. 19,00 på Saxenhus.
Vi møder op kl. 18,25.
Bjarne N. køber winerbrød, trykker stemmesedler og husker medlemsliste.
Vi foreslår uændret kontingent.
Vi foreslår også genvalg af de bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter der er på valg.
Facaderådet: Keld Nielsen har meddelt at, han ønsker at forlade rådet, Henning deltager ind til
videre.
Eventuelt: Intet at bemærke.
Sakskøbing 22 marts 2017.
Bjarne Grundt

