
 FÆLLESRÅDET FOR SAKSKØBING OG OMEGN

   Referat af bestyrelsesmødet den 8 februar 2017

Deltagere: Conny, Henning, Andrè, Ole, Bjarne N. og Bjarne G.

Afbud: Carsten, Kjeld W. og Erik.

Fraværende: Flemming.

1) Referatet af bestyrelsesmødet den 23 nov. 2016 blev godkendt.

2) Regnskabet for 2016 blev godkendt, og sendes til revisor for påtegning.   
                       

3) Vedr. Filmen kunne Conny meddele, at der er kommet besked fra Martin Lohse om, at 
der er afsat 12 potioner af Kr. 30.000 til de forskellige lokalområder, hvor vi kan søge 
den ene potion. Vi skal kontakte forvaltningen når vi har et oplæg/forslag til filmen. Erik
Thorsen blev kontaktet og der blev aftalt at mødes den 27 feb. 2017, kl. 19,00. Hotellet 
og Handelstandsforeningen skal også kontaktes.

4) Orientering om You See.  Andrè har klaget til You See over fjernelsen af radiosignalet, 
og har i den forbindelse modtaget en kasse med antenner, som deres kunder selv kan 
sætte op. Vi kan evt. være behjælpelige med installeringen, for et mindre beløb på Kr. 
250,00. Når vi ved mere kan vi lægge det ud på vores hjemmeside. You See skal sende 
besked til deres kunder om vores tilbud.                                                             

5) Orientering om Pædofilierklæring er ordnet. 

6) Generalforsamlingen afholdes den 29 marts 2017 kl. 19,00. Der skal indkaldes 3 uger 
før. Dvs. sige den  8 marts. Besked til Sakskøbing Avis senest den 2  marts. Og på vores 
hjemmeside. Tovholder: Bjarne N.   
                                                                                                                                     

7) Bjarne N. Fremlagde en liste over igangværende projekter, som vi fremover skal 
ajourføre. Hvilket vil sige at, vi fremover skal meddele kommunen, hvem der er 
ansvarlig for der forskellige projekter, således at der kun er en kontaktperson. Andrè 
kontakter Erik, og orientere ham om vores beslutning.

                  Der afholdes medlems/vælgermøde på Krenkerup Gods i September, hvor politikkerne  
      inviteres, og emner som bedre borgerservice, som fornyelse af pas og kørekort, samt 
      trafikforhold tages op.  Bjarne N.
      
      Andrè kunne meddele, at der var kommet brev fra kommunen vedr. samarbejde mellem 
      lokal og byråd. Kommunen er positiv, men der følger ingen penge med. Det vil væren en
      god ide, om vi holdt et årligt møde mellem samtlige lokal og byråd. Tovholder er Andrè.

     Vedr. hvordan vi får flere medlemmer og sponsorer, skal vi ha` fremstillet et   
     velkomstbrev, der fortæller om os, og hvad vi har gjort og hvad vi vil fremadrettet.   
     Bjarne N. kommer med et oplæg sammen med Carsten. Bjarne G. står for fodarbejdet.  
     Der skal bruges en ajourført medlemsliste. Bjarne N.



   Henning undersøger undersøger hvad der findes om Fundraising.

   Ole meddelte at, der var kommet mail fra Gitte Krogh, vedr. hvornår vi skal ha` et nyt  
   møde. Ole tager kontakt til Gitte. Emner kunne bl.a. være: Opsætning af velkomstskilte 
   samt forskønnelse af bymidten, og hvordan vi binder land og by sammen.

   Næste bestyrelsesmøde afholdes den 27 feb 2017 efter mødet om filmen. Conny bager, og 
   Bjarne N. tager kaffe med.

8) Under eventuelt kom bl.a. følgende emner på banen:  Debatmøde på nettet, tomme 
butikker, Andrè kunne meddele at blomsterforretning på torvet, Per Nr. 17 samt den lille 
internetbutik på torvet lukker. Vi talte også om et julemøde.

Håber jeg har fået det meste med.
Sakskøbing 9 februar 2017.
Bjarne Grundt.

      
      


