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Beretning fra bestyrelsen: Formanden, Henning Tønnings beretning:  

 

Tak for tilslutningen til generalforsamling og til arbejdet i årets løb. 

Der har siden generalforsamling i marts måned 2016, været afholdt en ekstraordinær 

generalforsamling, samt 8 bestyrelsesmøder, samt en lang række møder med ledende medarbejdere 

ved Guldborgsund kommune.  

Efter den ekstraordinære generalforsamling den, 14. april 2016 konstituerede bestyrelsen sig med: 

Formand: Henning Tønning 

Næstformand: André Bøgh Hansen 

Kasserer: Bjarne Nielsen 

Sekretær: Flemming Jørgensen 

Øvrige bestyrelse: Ole Thingsted, Conny Krogh, Bjarne Grundt, Bjarne Nielsen, Keld 

Nielsen og Carsten Madsen 

Suppleanter: Kjeld Wagner, Erik Bohn-Jespersen 

Revisor: Poul Erik Jensen 

Revisor suppleant: Ebbe Bressing  

 

Samarbejde med Guldborgsund kommune 

Fællesrådet har et godt og konstruktivt samarbejde med Guldborgsund kommune og har henover 

året haft flere møder med kommunale embedsmænd  

Efter den ekstraordinære generalforsamling har der været mange aktiviteter i gang. Heraf kan 

nævnes: 

 

Proces / projekt Sakskøbing kystbeskyttelse 

Fællesrådet for Sakskøbing og omegn fremsendte en ansøgning for to år siden i januar 2015 om at 

etablere en sluse og diger for at modvirke oversvømmelse af Sakskøbing Byområde fra havet ved 

ekstreme højvandssituationer.  

Sagen drejer sig om at etablere en højvandssluse på det smalleste sted ved Maltrup Vænge i 

Sakskøbing Fjord lige syd for lystbådehavnen. Rambøll er nu i gang med at udføre skitseprojektet, 

der bl.a. skal danne grundlag for at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at etablere 

kystbeskyttelsesløsningen.  

I februar 2016 fremmede Teknik og Miljøudvalget sagen samt besluttede foreløbigt at afholde 

udgifter til skitseprojekteringen. Ingen af de 123 berørte grundejere klagede over afgørelsen. 

Herefter har administrationen i samarbejde med Fællesrådet haft en proces med at finde rådgiver til 

forberedelse af skitseprojektet. I januar 2017 valgte vi Rambøll. 

Rambøll skal bl.a. udføre geofysiske forundersøgelser og analyser, skitseprojektering af sluse og 

diger, anlægsoverslag og –tidsplan, forslag til partsfordeling, VVM-screening herunder vurdering af 

natur- og miljømæssige forhold. Inden indsendelse af skitseprojektet til Kystdirektoratet skal der 

afholdes en lovpligtig høringsperiode af de berørte grundejere samt afholdes et borgermøde. 
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Udgifterne til skitseprojekteringen finansieres i første omgang af Guldborgsund Kommune, og  

bliver indregnet i den senere bidragsfordeling af samtlige udgifter. Det er de grundejere, der opnår 

beskyttelse, der skal betale for foranstaltningen. Kommunen er selv grundejer og skal bidrage 

økonomisk til kystbeskyttelsen på lige fod med øvrige grundejere.  

Når skitseprojektet har opnået godkendelse hos Kystdirektoratet, skal projektet sendes i udbud.  

 

Lovgrundlag er: Lovbekendtgørelse om kystbeskyttelse nr. 78 af 19. januar 2017 

 

Tidsplan: 

Frem til udvalgsmødet - myndighedsbehandling 

Udvalgsmøde i Teknik og Miljøudvalget den 21. juni 2017 

Borgermøde 22. august 2017 

Høringsperiode 

Udvalgsmøde den 25. oktober 2017 

Indsendelse af projektet til Kystdirektoratet den 1. november 2017 

 

Fællesrådet håber at ’Sluseprojektet’ bliver gennemført, så vi kan få sikret vores by imod fremtidige 

oversvømmelser.    

 

Den 15. juni 2016 havde bestyrelsen møde med Gitte Krogh.  

På dette møde drøftede vi opstilling af velkomstskilte og flag ved indkørslen i Sakskøbing, og 

forslaget er indsendt til kommunen.  

Der blev drøftet plantning af frugttræer ved Doktorparken, Søparken og Saxparken og blomsterløg 

ved Sukkerfabrikken m.v. Der blev foreslået opstilling af bord bænkesæt ved havnen og 

omfartsvejen. Asfalteringen af Kroggårdsvej (Omfartsvejen) og Nykøbing vej var også på 

dagsorden, idet Fællesrådet ville prioritere Nykøbingvej højere end Kroggårdsvej.  

Det blev besluttet, at indkalde til et uddybende møde med ledende medarbejdere indenfor det 

tekniske område i august 2016. 

 

Den 9. august havde bestyrelsen møde ledende medarbejdere, Niels Rasmussen, Jørn Kamper 

Nielsen og Jan Uhre Nielsen  

Niels Rasmussen fra Teknik og miljøområdet, som har ansvar for vejvedligeholdelse, asfalt, 

gadelys, rabatjord, rabatter.   

Jørn Kamper Nielsen fra Trafiksikkerhed, som har ansvar for Færdselstavler, kørebaneafmærkning, 

parkeringspladser, parkeringsforhold, adm. af p-vagt, afmærkning af vejarbejder  

Jan Uhre Nielsen fra Park og vej Trafiksikkerhed, som har ansvar for Trafiksikkerhed, 

vejplanlægning, private fællesveje mm.  
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Konklusionen på mødet blev, at de 3 ledere fik opgaver med hjem, som der arbejdes videre på inden 

for deres ansvarsområde:  

 Informations tavler til turister ved indfaldsvejene  

 Trafiksikkerhed i krydset Søndergade / Jernbanegade / Saxes Alle, en bedre skiltning af 

hastighed, en opstregning af vognbaner  

 Trafiksikkerhed i Brogade og i krydset Nykøbingvej / Brogade / Orebyvej  

 Opstregning af Orebyvej efter den forventede asfaltering i 2017   

 Ukrudt på fortove ved kommunale ejendomme, kommunen forsøger at punktsprøjte for 

ukrudt  

 Opstilling af bænke og skraldespande   

 Sies Park, det grønne område ved Kalkbrænderivej / Maribovej  

I Apotekervænget er der efterfølgende vendt nogle riste så de ikke længere er farlige for smalle hjul, 

så cykler, rollatorer rulleskøjter og løbehjul ikke længere kan køre ned i dem.  

Fodgængerovergang i Brogade er etableret.    

 

Hold byen ren 

Arbejdsdagen – Hold byen ren. Sidste weekend før Frugtfestivallen, lørdag den 10. september 2016 

blev der fjernet en masse ukrudt, så de 20.000 gæster, kunne få et godt indtryk af vores by. Der kom 

23 borgere og kommunale medarbejdere, 4 gange så mange som i 2015, som fik fjernet en masse 

ukrudt, samtidig med at det var en hyggelig dag, med både morgen kaffe og frokost. 

 

Fællesrådene i Guldborgsund kommune 

Alle fællesråd i Guldborgsund Kommune mødes jævnligt og udveksler erfaringer, vi taler om hvad 

der sker, og hvad der er opnået, i de forskellige områder af kommunen. Og der arbejdes på at få et 

både større og bredere samarbejde med kommunen. I år har vi bl.a. diskuteret forslaget til 

kommuneplan, som alle fællesråd forkastede i starten af 2016, med input til, hvad der skulle 

ændres.  

Dette førte til, at kommunen inviterede fællesrådene til flere møder, og det er vores indtryk, at 

kommunen meget gerne vil samarbejde med fællesrådene og f.eks. høre hvad fællesrådene mener, 

før man laver den endelige kommuneplan.    

Kommunen/borgmesteren havde ellers stillet i udsigt, at vi kunne få kommunale støttekroner til 

arbejdet i Fællesrådene, men sagen ligger stille på nuværende tidspunkt. 

 

Opsætning af vindmøller 

Opsætning af 150 m høje vindmøller i Maltrup og Dianalund er skrinlagt ind til videre. 

 

Kommuneplan 2017-29 i offentlig høring 

Byrådet har besluttet at sende forslaget til Kommuneplan 2017-29 og miljøvurderingen i høring fra 

den 22. februar og frem til den 26. april 2017. 
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Det betyder, at alle borgere, foreninger, virksomhed osv., kan sende et høringssvar. 

Kommuneplanen er blevet digital og derfor indsendes høringssvarene også digitalt. 

I Sakskøbing Fællesråd er André Hansen kontaktperson. 

 

Hvor kan du få mere at vide? 

Der har været meget lille interesse hos alle de mange foreninger og andre aktive - kommunen har 

inviteret. Så kommunen har besluttet, at der ikke er behov for et større offentligt borgermøde. 

Den enkelte borger kan i stedet få mere at vide og stille spørgsmål, når kommunen holder en lille 

runde med lokale Plan-Snak-Dage. Der vil være en planmedarbejder, som bare venter på, at du 

kommer for at tale om indholdet i planforslaget eller stiller spørgsmål. Du kan også få hjælp til at 

give et høringssvar på den digitale høringsportal. 

 Sakskøbing den 6. april kl. 15-18 på Sakskøbing Bibliotek. 

 

Hvad sker der efter høringsdelen? 

Økonomiudvalg og byråd tager stilling til om forslaget til Kommuneplan 2017-29 og 

miljøvurderingen skal revideres og hvad der eventuelt skal medtages eller ændres fra 

høringssvarene. 

 

Hvad er de væsentligste ændringer i Kommuneplanen i forhold til den nuværende? 

 For at undgå støjgener på grund af den forventede tunge togtrafik efter åbningen af 

Femernforbindelsen, udtages et boligareal i Nordbyen, og bliver i stedet udpeget til 

erhvervsområde.  

 På grund af efterspørgsel efter arealer til pladskrævende butikker, udlægges et nyt areal syd 

for det eksisterende Guldborgsund Center.   

 Forslaget peger på områder både vest og øst for Sakskøbing som perspektivområder for 

erhverv.   

 Forslaget peger på en mulig boligudbygning nord for Nykøbing F, omkring Ny 

Kirstinebjerg, men der udlægges ikke arealer - det er blot en angivelse af en retning. En 

eventuel udpegning her må afvente ny planlov.   

 På grund af lovkrav herom gives der retningslinjer for beliggenheden af arealer til de større 

husdyrbrug.  

 

I 2016 forkastede alle fællesråd som sagt kommuneplanen. Kommunen havde nedgraderet alle 

købstæderne – som egentlig skulle være centerbyer – til stationsbyer, og samtidig var der ikke noget 

opland nogen steder. 

For vores vedkommende fik vi et nyt erhvervsområde mellem Stadion/Nykøbingvej og motorvejen 

med mulighed for at åbne f.eks. en tankstation. Fra Tappernøje til Rødbyhavn er der ingen 

tankstationer, og med henblik på Femern tunnelen, ville det være oplagt at placerer sådan en der 

hvor der både er til og afkørsel. 

http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1358
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1358
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1359
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1359
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1358
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1357
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1486
http://guldborgsund.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/1486
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Aktivet for alle områder er, at man er tæt på motorvej – både til syd og til nord. 

 

Parkering på Torvet 

Parkeringsrestriktioner på Sakskøbing Torv, ved Roepigerne, blev indført for mange år siden, da 

Fakta flyttede ind på torvet, med den hensigt, at skulle sikre p-pladser til Fakta-kunderne. Men nu er 

Fakta flyttet væk fra Torvet og behovet for restriktionerne er ikke tilstede længere. Restriktionerne 

suspenderes midlertidig. Sakskøbing bliver herved et af de områder, hvor borgerne frit kan handle 

uden at risikere at får p-bøder, det er dejligt. 

 

Orebyvej 

Asfaltering på Orebyvej er ikke plads, vi afventer teknisk forvaltnings vurdering af om, der er flere 

sætninger. Vi må nok forvente, at der går et år mere før der kommer endelig slidlag på kørebanen. I 

mellemtiden kan der forhandles omkring trafikregulering på vejen. 

 

Faldefærdige huse 

Gitte Krogh vil få planafdelingen til at se på faldefærdige huse, der bør rives ned. Vi har 

efterhånden nogle huse i centrum, der skæmmer byen. Vi håber, at vi i dialog med kommunen kan 

få løst dette. 

 

Lokalplan for Sakskøbing indre by 

Lokalplansforslaget til den indre by i Sakskøbing er på vej i offentlig høring. Fællesrådet vil 

forholde sig til forslaget, når det bliver sendt i offentlig høring. 

 

Omkring YouSee sagen: 

 I oktober/slutningen af november 2016 meddelte YouSee, at de nedlagde radiosignalet i starten af 

januar 2017. 

Det viser sig rent faktisk, at hele FM signalet forsvinder i løbet af 2018 (politisk beslutning fra 

Christiansborg), og DAB radioer fra før 2011/2012 er forældede. 

Men – hvis man gerne vil beholde sit gamle anlæg, så er der muligheder for at få anordninger som 

sikrer radiosignalet, så kontakt f.eks. din lokale radioforhandler. 

Hvis der er spørgsmål til sagen, så er André B Hansen til rådighed. 

 

Film om Sakskøbing, Sakskøbing film: Projekt: PR film om Sakskøbing 

Projektet omhandler en præsentation af Sakskøbing på 3 til 4 min, samt PR- og presse  materiale til 

brug for eksterne medier.  

 

Presse- og PR materiale 
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For at Sakskøbing og omegn skal kunne blive eksponeret bedst tænkeligt i forbindelse med omtale 

og indslag i landsdækkende medier  - optages en række højtopløselige videoklip/fotos, dels 

traditionelt og dels fra videodrone.  

Materialet gøres tilgængelig via Dropbox og kan frit hentes af alle medier mm der forbereder og 

arbejder med indslag fra og om Sakskøbing.   

 

Præsentationsfilmen af Sakskøbing 

Sakskøbing - en levende by, hvor det er godt at bo og leve. Her findes en lang række tilbud for alle. 

En enestående natur i en fantastisk beliggenhed med en glimrende infrastruktur, tæt ved motorvej 

og jernbanen lige uden for døren.  

Et enestående karakteristisk træk ved området/landsdelen er det milde klima, der giver grobund for 

en lang række kulinariske specialiteter, som man bl.a andet finder i gårdbutikken midt på torvet. I 

byen finder man også fremragende spisesteder og cafemiljø, hvor de lokale råvarer er i højsæde. Og 

vil man nyde en lokal øl, så er det også en mulighed. 

Sakskøbing har meget at være stolt af. Fibernet er allerede udrullet i det meste af byen. Og nu har 

en gruppe af byens ildsjæle også planer om, at klimasikre byen med en sluse ude ved fjorden.   

Naturligvis har Sakskøbing alt det, der skal til for at være en ”rigtig” by. Et godt handelsliv med 

dagligvarer og specialbutikker. Skoler og børneinstitutioner, idrætsfaciliteter, lægehus, 

borgerservice, bibliotek, foreningsliv. mm. En lang række kulturelle tilbud for alle udbydes 

løbende. Vi har tid til hinanden. 

Projektet vil kunne igangsættes foråret 2017 og vil kunne afsluttes senest oktober 2017 

 

Turistforeningen 

Vi har fået valgt 3 medlemmer ind i bestyrelsen  

 

Besøg på Krenkerup 

Et planlagt besøg på Krenkerup blev desværre aflyst, pga manglende tilslutning. Vi forsøger igen på 

et andet tidspunkt på dagen. 

 

Referater 

Indkaldelse til bestyrelsesmøder ligger på vores hjemmeside, så interesserede kan melde sig til 

mødet, ligesom referater ligger på hjemmesiden. 

 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen, sponsorer og alle, der har vist interesse for Fællesrådets arbejde.  


