MØDE FFSO D. 9/5 2017
Mødedeltagere:
Henning, Conny, Ole, Bjarne G, Bjarne N
Fraværende:
André, Carsten, Kjeld, Erik og Flemming
MØDEREFERAT:
Indledning:
Flemming Jørgensen har meddelt, at han af personlige årsager trækker sig fra bestyrelsen.
1) Dagsorden:
Dagsorden blev godkendt!
2) Referater fra seneste bestyrelsesmøder og generalforsamling:
Alle blev godkendt!
3) Konstituering af bestyrelse:
Følgende blev besluttet:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:

Henning Tønning
André Bøgh Hansen
Bjarne Grundt
Bjarne Nielsen

4) Arbejdsgrupper blev nedsat som følger:
a) Fællesrådenes Fællesråd:
André er ansvarlig for disse møder, og sikrer at vi modtager referater fra møderne.’
Conny er suppleant for André.
b) Sakskøbing film:
Conny er ansvarlig.
Kommunen´s ”Strakspulje” har bevilget kr 30.000 til projektet, - penge der snarest vil bliv
udbetalt til vor bankkonto.
Conny og André vil fra næste uge besøge lokale mulige sponsorer til projektet, for at få samlet
så mange penge ind som muligt, således at projektet kan realiseres maksimalt.
c) Hold Sakskøbing Ren:
Bjarne G, Bjarne N og Ole vil som de 2 tidligere år, forsøge at gennemføre projekt Rengøring
af Sakskøbing, 8 dage før afholdelse af Frugtfestivallen.
d) Veje og Anlæg:
André og Ole er tovholdere, og vil tage kontakt til kommunen, for at tilsikre, at følgende
projekter gennemføres forsvarligt, og at tidsplanerne overholdes.
Øvrige projekter er asfaltering af Nykøbingvej, samt almen vedligeholdelse af gader, fortorve,
cykelstier m.v..
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e) Facaderådet i Sakskøbing:
Henning vil være aktiv i dette lokale råd!
f) Info-skilte og byflag:
Bjarne N er tovholder på dette projekt, som blev startet på med Projekt-oplæg der blev
afleveret til kommunen via Gitte Krogh allerede i efteråret 2015.
g) Turist, - Handelsstandsfrening og The Little Appel:
Tovholdere på kommunikation med disse forening er Bjarne N, Bjarne G og Conny
h) Kriminalitet:
Henning er tovholder.
5) Møde med Politiet:
Henning har aftalt, at politiet kommer til møde hos os i Sakskøbing, d. 20. juni kl. 19.00 på
Saxenhus. Mødet vil være er åbent borgermøde, hvor vi håber mange vil møde op, og få en god
snak med politiet, og få klarhed over hvad der kan gøres for at skabe tryghed i byen.
6) Vi ønsker Gadebelysning HELE NATTEN:
For at skabe større tryghed for byens borgere, vil Henning tage kontakt til kommunen, med det
formål, at få besluttet, at gadelys i Sakskøbing skal være tændt hele natten.
7) Politisk borgermøde:
Vi ønsker at gennemføre et møde med politikere før valget i november, med det formål, at få sat
Sakskøbings problemer og udfordringer på dagsordenen.
Mødet foreslås afholdt på Saxenhus d. 31. august kl. 19.00.
Mødeleder blev foreslået til at være Chefredaktøren fra Folketidende.
Conny taler med chefredaktøren for at få en aftale, samt udarbejder oplæg til hvilke politikere vi
ønsker at invitere.
8) Info-skilte og byflag:
I efteråret 2015, udarbejde Bjarne N et oplæg til info-tavler og byflag. Dette oplæg blev afleveret
på møde med Gitte Krogh i efteråret 2015, - hun lovede at bringe sagen videre. Efterfølgende har
vi afholdt flere møder med Gitte, hvor sagen har været drøftet, efter at et redigeret oplæg blev
afleveret 10. juni 2016.
Da vi stadig intet har hørt, fremsendte Bjarne N endnu engang oplæg denne gang via mail til
Gitte, for 8 dage siden, og igen for 3 dage siden, - får ingen respons.
Har d.d. fremsendt oplæg til Carina Woollhead, for at se om dette kunne give respons.
Det er nu aftalt, at hvis der ikke kommer respons, får Henning sagen, til personlig overbringelse
på rette sted i kommunen.
9) Møder med Gitte Krogh:
Grundet manglende support fra Gitte, på efterhånden mange møder og aftaler, uden at Gitte
vender tilbage med svar eller handling. Vil Ole og Bjarne N nu gennemgå samtlige mødereferater
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der er skrevet efter møder med Gitte, og efterfølgende konfrontere kommunen med den
manglende opfølgning.
Henning har lovet at tage sig af kontakt til kommunen med listen over manglende opfølgning på
aftaler der er lavet med Gitte på møderne.
10) Status på møde med kommunens embedsmænd:
I august 2016, havde vi møde med 3 af kommunens embedsmænd, - Ole og Bjarne N gennemgår
mødereferat, og ser hvad der er taget action på, og hvor der mangler action.
Henning får en oversigt, så man kan gå videre til rette personer på kommunen.

MØDEKALENDER:
Følgende mødedatoer blev sat i kalenderen, og vi håber alle vil notere disse:
13. juni
20. juni
1. august
31. august
11. september
23. oktober
27. november
8. januar
26. februar
19. marts

Bjarne N, 9. maj 2017

kl. 15.30
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 15.30
kl. 15.30
kl. 15.30
kl. 15.30
kl. 15.30
kl. 19.00

ordinær Saxenhus
møde med politiet på Saxenhus
ordinær Saxenhus
Politikermøde på Saxenhus
ordinær på Saxenhus
ordinær på Saxenhus
ordinær på Saxenhus m. efterfølgende julefrokost
ordinær på Saxenhus
ordinær på Saxenhus
Generalforsamling på Saxenhus

