Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn

Referat af den ordinære generalforsamling den 26 marts 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Conny blev valgt til dirigent, og det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig.
2. Beretning fra bestyrelsen.
Siden generalforsamlingen den 29. marts 2017 har der været mange aktiviteter i Fællesrådet.
Ved konstitueringen den 9. maj fordelte bestyrelsen posterne således:
Formand Henning Tønning
Næstformand Andre B. Hansen
Sekretær Bjarne Grundt
Kasserer Bjarne R. Nielsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Conny Krogh, Ole Thingsted og Carsten Madsen. Suppleanter
Kjeld Wagner og Erik Bohn-Jespersen.
Flemming Jørgensen meddelte, at han af personlige årsager trak sig fra bestyrelsen.
Bestyrelsen nedsatte på mødet den 9. maj 2017 en række arbejdsgrupper.
Fællesrådenes Fællesråd
André blev ansvarlig for disse møder, og skulle sikre, at vi modtog
referater fra møderne. Der har ikke været aktiviteter i den forløbne periode.
Sakskøbing film
Conny blev ansvarlig. Kommunen´s ”Strakspulje” bevilgede kr. 30.000 til projektet.
Bestyrelsen budgetterede med at filmen ville koste ca. 65.000 kr., så det var derfor
nødvendigt at skaffe yderligere midler via lokale sponsorer. Conny og Andre besøgte mulige
lokale sponsorer i tiden derefter, og det lykkes dem at få sponsorater for yderligere 35.000 kr.
Filmen blev derfor produceret henover sensommeren 2017 og ultimo september 2017 blev
den afleveret. Fotograf Kurt Thorsen var producent på filmen. Filmen ligger nu tilgængelig alle
vegne og kan hentes på YouTube. En flot film med moderne droneoptagelser, der giver godt
indtryk af Sakskøbing og omegn. Tak til kommune og til samtlige sponsorer for støtte til
filmen.
Projekt rengøring af Sakskøbing
I 2015 og 2016 blev projektet gennemført med succes, således, at indfaldsvejene så pæne ud,
når gæsterne til Frugtfestivallen kørte ind i Sakskøbing, så blev de ikke mødt ukrudt alle
vegne, og dermed fik et negativt indtryk af forholdene i byen. Bjarne G, Bjarne N og Ole
forsøgte at få gennemført projekt Rengøring af Sakskøbing, men måtte opgive, eftersom der
kun meldte sig få deltagere, til trods massiv omtale i medier på sociale medier og på
borgermødet med politiet den i august. Bestyrelsen vil nu overveje om projektet skal forsøges
gennemført i år.
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Veje og Anlæg
André og Ole blev tovholdere, og skulle tage kontakt til kommunen, for at sikre, at asfaltering,
trafikdæmpning, fortove på Orebyvej blev gennemført, og af øvrige kan nævnes asfaltering af
Nykøbingvej, trafiksanering af krydset Orebyvej/Nykøbingvej og krydset ved Doktorparken,
samt almen vedligeholdelse af gader, fortove, cykelstier m.v. Det er lykkes at få en stor
blomsterkumme på havnen ud for Sundhedscentret, fliserne var efter sunket temmelig, så der
var fare for personer, der kommer gående, kan falde og brække arme og ben.
I krydset ved Doktorparken har kommunen sat nogle få skilte op, men der mangler fortsat en
regulær fodgængerovergang, Striber på midterrabatten for at markere kørselsretningen. Der
arbejdes med dette projekt.
Asfaltering, trafikdæmpning og opretning af fortove på Orebyvej er inde i en afgørende fase.
Projektet har kørt siden 2012, men blev forsinket pga. nedlægning af fjernvarmerør.
Kommune har meddelt os, at de ikke vil forhandle med os, grundet en beslutning i Teknisk
udvalg, der går på, at kommune kun forhandler med grundejerforening, ejerlaug. Vi arbejder
på, at få en grundejerforening etableret. Der har været afholdt et indledende møde med
borgerne i Orebyvej kvarteret den 14. marts, hvor det blev besluttet, at arbejde videre med
planen og indkalde til stiftende generalforsamling, der er fastsat til den 4.april 2018.
Facaderådet i Sakskøbing
Henning er valgt. Facaderådet ligger stille nu og afventer udmelding fra det nye byråd. Der er
indkaldt til møde i maj 2018.
Info-skilte og byflag
Bjarne N blev tovholder på dette projekt, som blev startet på med Projekt-oplæg der blev
afleveret til kommunen via Gitte Krogh allerede i efteråret 2015. Der har siden været afholdt
flere møder med kommunen uden vi er kommet frem til et egentlig resultatet. Der arbejdes
på sagen.
Turist, - Handelsstandsforening og The Little Appel
Tovholdere på kommunikation med disse foreninger blev Bjarne N, Bjarne G og Conny.
Fællesrådet fik henvendelse fra Birthe Aagaard formand for Turistforeningen og forespurgte
om Fællesrådet ville gå ind Turistforening, da hun ikke længere havde tid til opgaven.
Resultatet blev, at Ole, Bjarne G. og Bjarne N blev valgt ind i Tristforeningens bestyrelse.
Bandekriminalitet i Kriminalitet
Henning blev tovholder. Salg af euforiserende stoffer fra forskellige steder i Sakskøbing, var
stigende, Netes Kiosk. Bandekriminalitet, Tricktyve, Unge maskerede mænd i biler, der truer
forbipasserende, Utryghed ved at færdes efter mørkets frembrud – var agendaen. Henning
havde møde politiet i april måned 2017, hvor sagen blev drøftet. Politiet tog sagen med stor
alvor, og mødet mundede ud, at der skulle afholde et dialogmøde med politiet den 20. juni på
Saxenhus.
Mødet blev et åbent borgermøde, hvor over 100 borgere mødte op, flere gik forgæves, og fik
en god dialog med politiet, hvor politiet fremlagde statistik for udviklingen af kriminalitet, og
borgerne fik klarhed over hvad der kunne gøres for at få skabt tryghed i byen. Budskabet fra
borgere var helt klart: Luk Netes Kiosk nu! Fællesrådet fik et akutnummer, som vi kunne
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benytte os af i tilspidsede situationer. Fra politiet deltog Politiinspektør Allan Holm,
Politikommissær Sacha Nielsen, Politiassistent Bent Jacobsen, SSP.
I tiden efter borgermødet eskalerede bandkonflikten yderligere med overfald og skyderier i
byen koncentreret omkring Netes Kiosk. Fællesrådet fik mange henvendelser fra foreninger og
forretninger, ikke mindst fra bageren, der gik på utryghed ved af færdes i byen. Ligeledes fik vi
henvendelse fra nervøse forældre, hvis unge mennesker var kommet i uføre omkring
narkotika, og ønskede hjælp. Fællesrådet fik derfor etableret et nyt dialogmøde med politiet,
der blev afviklet den 29. august i Sakskøbing Sportscenter, hvor der var et stort fremmøde på
250 borgere, hvilket var ganske tilfredsstillende. Politiinspektør Kim Gliver gav et fint overblik
over situationen, og han lagde ikke fingerende imellem og meldte ud, fik bandemedlemmerne
fik lange straffe for deres kriminalitet. Der var stor talelyst, og borgerne fik vished for at der
var politi til stede i Sakskøbing. Der er nu ro på bandekonflikten.
Slusen ved Sakskøbing Fjord
Fællesrådet har været repræsenteret ved: Henning, Ole og Kjeld og vi har deltaget i 3 møder,
hvor vi er blevet taget med på råd i ”maskinrummet”. Det har været en god proces.
Lidt resume: Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn har taget initiativ til etablering af en
beskyttelse af Sakskøbing By, der skal forhindre ekstreme oversvømmelser ved højvande
forårsaget af stormflodshændelser. Fællesrådets ansøgning indeholder et projekt med
etablering af en sluseløsning placeret ved Maltrup Vænge i sammenhæng med
tilslutningsdiger på begge sider af slusens landfæste. Guldborgsund Kommune støtter fuldt op
om Fællesrådets initiativ og dets ansøgning om højvandssikring af Sakskøbing by.
Kystdirektoratet erklærer sig i udtalelse enige i, at der er behov for beskyttelse og forholder
sig positivt til en højvandssikring af Sakskøbing by og ligeledes ift. den foreslåede løsning, som
en plausibel mulighed. Guldborgsund Kommune har afholdt en høring af grundejere i 2015.
Teknik og Miljøudvalget besluttede efter høringen i februar 2016 at arbejde videre med sagen
samt foreløbigt at afholde udgifterne til et skitseprojekt for etablering af højvandssikring.
Skitseprojektet er blevet udarbejdet i samarbejde med Rambøll. Skitseprojektet beskriver bl.a.
den tekniske løsning for højvandsbeskyttelsen, en konkret udgiftsfordeling samt overslag over
anlægs- og driftsudgifter. Rambøll har estimeret anlægsudgiften til ca. 20,6 mio. kr. inkl.
moms, som skal betales af ejendomsejere (herunder Guldborgsund Kommune), som er
beliggende under kote +2,2 m over daglig vande, og som får gavn af beskyttelsen. Kort med
angivelse af kote +2,2 m er vedlagt sidst i brevet.
Teknik og Miljøudvalget godkendte projektet og Byrådet har på sit møde i januar 2018
godkendt udgiftsfordelingen, hvilket Fælles var meget tilfredse med bakkede fuldt og helt op
omkring projektet.
Den 1. marts i år modtager vi mail fra forvaltningen, der oplyser at sluseprojektet i udskudt Vi
har desværre til jeres orientering modtaget nye oplysninger om, at den finansieringsmodel for
anlæg af Sakskøbing Højvandssikring, som vi har gået ud fra, ikke holder.
Finansieringsmodellen gik ud på, at kommunen skulle betale hele anlægssummen og opkræve
bidrag via ejendomsskatten fra ejere af fast ejendom over 50 år og uden renteudgift, dvs.
ejere af fast ejendom bidrager kun med deres part i anlægssummen og pålægges ikke at
betale renters rente.
Denne finansieringsmodel kan desværre ikke lade sig gøre. Derfor har forvaltningen været
nødt til at udskyde tidsplanen for høringsperioden til efter sommerferien.
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Teknisk forvaltningen har efterfølgende telefonisk oplyst Fællesrådet om, at
finansieringsmodellen ikke kunne godkendes pga. lånebekendtgørelsen. Det vil være muligt,
at få lånet over 25 år plus rente, hvilket vil betyde, at den enkelte lodsejer skulle 3 gange så
meget oplyst på seneste møde, og vil resultere i et årligt beløb 2.178 kr.
Løsningen kunne ligge i at gøre bredden på sluseporten mindre, men her kommer Bredgaard
Værftet ind i billedet, idet værftet er på vej til Rødbyhavn. Hvis Bredgaard flytter værftet, så vil
bredden kunne reduceres til 7,5 eller 6 m. Forvaltningen vil bede Rambøll om vurdere sagen
ud fra en reduceret slusebredde.
På nuværende tidspunkt må vi væbne os med tålmodighed og afvente et nyt udspil.
RUC-studerende sætter spot på Sakskøbing
Guldborgsund Kommune og RUC har i oktober måned 2017 indgået en samarbejdsaftale om
at fremme uddannelse, erhvervsudvikling, jobskabelse mv. I regi af samarbejdsaftalen er flere
konkrete initiativer ved at blive udviklet, herunder blandt andet talentforløb på
ungdomsuddannelserne, samarbejde om bioøkonomisk satsning mv.
Et af de første konkrete initiativer under samarbejdsaftalen er et feltkursus for
geografistuderende i Sakskøbing i perioden fra den 7.-9. maj. Tanken er, at ca. 15-20
bachelorstuderende fra geografistudiet vil bosætte sig på vandrerhjemmet i 3 dage, hvor de
skal arbejde med en række konkrete projektopgaver, som de bliver stillet overfor i forbindelse
med feltkursets opstart. Det er erfaringen fra lignende feltkurser, der er gennemført andre
steder i landet, at de studerende finder gode løsninger og idéer, som kommer området til
gavn efterfølgende.
Underviserne har gennemført et par indledende besøg i området hvor Fællesrådet har været
sparringspart over for RUC og bidraget til konkrete studieemne for des studerende. Et af de
bærende temaer vil være fødevarer.
De foreløbige temaer for projektopgaverne er:
Tomme bygninger. Det passer fint ind i undervisningen på geografi-studiet og det er et tema,
der berører mange andre spændende emner.
Byrumsanalyse. Hvor er gode steder? Og hvad er mindre gode? Borgernær opgave, det kunne
være interessant med en skurvogn eller lignende.
Havnen/slusen. Der knytter sig til dette emne mange spændende underemner, fra
mobilitetsstudier, beboelse til mere bæredygtighedsstudier.
Byens Torve. Her kunne man kigge på trafiksanering, fysisk indretning etc.
Fra Fællesrådet deltager: Henning, Bjarne G og Kjeld.
Fremtiden for Fællesrådet
Bestyrelsen har påbegyndt en debat om fremtiden for Fællesrådet, men ikke kommet frem til
en egentlig konklusion. Det er svært at rekruttere nye medlemmer, mange initiativer er
forsøgt. En af årsagerne skal findes i den kendsgerning, at gammel Sakskøbing kommune, har
en stærk foreningsstruktur med 49 godkendte og registrerede foreninger, der hver har sin
formålsparagraf, sin egen bestyrelse, sine egne aktiviteter og sit DNA. Det er derfor svært i en
tid hvor foreningslivet generelt savner aktive personer arbejdet, at få de samme aktive
borgere til at gå ind i andre foreningers arbejde. Fællesrådets opgaver skal nok findes i de
områder de 49 foreninger ikke dækker. Fællesrådet vil gerne være høringspart over for
beslutninger, der træffes i kommunen. Det vil altid være op ad bakke. Forvaltningen skal
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servicere deres politikere til at træffe beslutninger, og giver sjældent muligheder for at andre
skal få indflydelse på processen hverken før eller efter beslutningen bliver truffet, der er en sej
kamp.
Forsamlingen godkendte beretningen.
3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skaffe flere medlemmer!
Projekt ”Fjern Vestergade 15”!
Projekt ”Etabler Æblehave og Salgstorv på Søndergades tomme grunde”!
Optimere kontakt/information til byens borgere!
Søgning af Fondsmidler til vore aktiviteter!
Borgermøder for info om målet med vort foreningsarbejde!
Effektivisering/fordeling af vore opgaver/projekter!
Pleje af nye og gamle sponsorer!
Kontakt og samarbejde med andre foreninger!
Samarbejde med kommune etc.
Guldborgsund kommunes planstrategi
Sakskøbing Rådhus – som byens hus?
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4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
Kontingent blev fastsat til 150 kr. for private = en husstand, og 300 kr. for virksomheder og
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foreninger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Henning Tønning, Ole Thingsted, Conny Krogh, Carsten Madsen.
Alle blev genvalgt, der var ikke andre kandidater.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse. Kjeld Wagner
Kjeld blev genvalgt, der var ikke andre kandidater.
8. Valg af revisor, og suppleant for denne.
Poul Erik Jensen blev valgt til revisor og Ebbe Bressing blev valgt til suppleant.
9. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

Afslutningsvis blev der talt om
 Status på problemet med bandekriminalitet og om de to offentlige møder der blev holdt
med politiet hvor politikerne gjorde sig bemærkede sig ved deres manglende
tilstedeværelse.
 Den forventede asfaltering af Orebyvej i 2018
 Om det gamle rådhus måske kunne bruges på en bedre måde
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