
Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn 
 

Referat af generalforsamlingen den 26. marts 2019 afholdt på Saxenhus 
 

Formanden Henning Tønning bød de fremmødte deltagere velkommen til generalforsamling. 

 

Conny Krog blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt og dermed beslutningsdygtigt, og Conny Krogh gennemgik derefter dagsordenen, der blev 

godkendt.  

 

Formandens beretning 

 

 Sluseprojektet skal have en ny finansieringsform. 

 Teknisk forvaltning har ansøgt Indenrigsministeriet om ny finansieringsform, med længere 

tilbagebetalingsfrist på 50 år. 

 Byrådet ny planstrategi  

 Orebyvej har fået ny asfalt og trafikregulering 

 Sakskøbingvinen er kommet på mode igen, og Carsten har lavet en flot etiket. 

 Vinen koster kr. 50,00, hvor FFSO får kr. 2,00 pr solgt flaske 

 RUC feltkursus blev grundigt omtalt 

 Samarbejde med den andre bylaug og fællesråd finder sted den 3. april kl. 18.00 på 

Saxenhus. 

 Kommuneplanen blev omtalt, der arbejdes på høringssvar. 

 Spørgsmål fra deltager: Hvad med sluseprojektet? 

o Der udspandt sig en god debat omkring Slusen. Der er stor opbakning i 

lokalbefolkningen og ikke mindst blandt de borgere, der direkte er involveret i 

oversvømmelserne. Der var håb om tildeling fra Real Dania fonden, som kunne 

anvendes til at gøre området omkring havnen og slusen til et særdeles attraktivt 

fritidsområde, med bro over slusen, så befolkningen kan udnytte forbindelse med 

fjordstierne på begge sider til rekreativt område.  

 Kommunen har støttet godt op om projektet. 

 Forventes at koste ca. 20 mill. Tilbagetales forhåbentlig over 50 år. 

 Skal fordeles mellem kommunen og lodsejerne, fks. da kommunen ejer flere grunde 

omkring havneområdet. 

 

Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt. 

 

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.  

 Kontingent for privat blev fastsat til 150 kr. og for firmaer 500 kr. 

 Kunne ønske sig flere sponsorer, 

 Sidste år fik vi fremstillet Sakskøbingfilmen, med bl.a. støtte fra erhvervslivet. 

 Egenkapital pr. 31-12-2018 Kr. 8.171,00. 

 

Valg af bestyrelse: 

 Bjarne R. Kjeld W. og Bjarne G. blev genvalgt 

 Revisor: Poul Erik Olsen blev genvalgt. 

 

Eventuelt: 

 

 Bjarne R. Fortalte lidt om hvorfor vi kæmper for Sakskøbing, der er brug for nogle flere 

investeringen i Sakskøbing området, skilte, indfaldsveje, nye boliger, pasning af grønne 



områder. 

 Bjarne G. Fortalte om møde med kommunen, i nær fremtid med vej og park. 

 Kommunen bruger mange penge i Nykøbing og Marielyst, og hvad med Sakskøbing. 

 Formanden takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent: 

Bjarne Grundt 

 

 


