Fællesrådet Sakskøbing, Radsted, Guldborg
Møde d. 22.10.18
Deltagere:
Sakskøbing: Henning, Ole, Kjeld, Conni og Bjarne N
Radsted Pensionistforening: Bodil og Kirsten
Guldborgland Fællesråd: John Rasmussen og John Knudsen
Henning havde udfærdiget dagsorden, der blev anvendt som udgangspunkt.
1) Rundt om bordet, hvor alle berettede om deres tilknytning til foreningerne.
2) Ole fortalte om besøget fra RUC-studenter, der netop har været på besøg igen i Sakskøbing.
RUC’erne vil arbejde med projekt som de senere vil orientere om.
3) Busrute (Ringrute), Conny orienterede om Nordfalsters busservice, der allerede fungerer, -det er
gratis for ældre at anvende ruten,- denne bus kører også med skolebørn, og kun når skolerne er
åbne.
Sakskøbing/Guldborg/Radsted Ringrute kunne være en tilsvarende gratisrute. Conny ønsker at høre
om der kunne være tilslutning til et sådan projekt. Forsøgsordningen på Nordfalster fortsætter, og
alt tyder på at det er en god ide.
Det blev diskuteret hvorvidt vi i fællesskab kunne lave et projekt, der så kunne diskuteres med
Guldborgsund kommune. Man kunne forestille sig at en repræsentant fra hver gruppe vi med til at
udforme dette projekt, og tage kontakt til kommunen.
Grupperne kan bestå af: Sakskøbing: Conny og Bjarne N, Radsted: Bodil og Kirsten, Guldborgland:
John og John.
Gruppen samles for at starte projektet op, og Conny kontakter Max Møller fra kommunen, snarest
muligt, og senest primo november.
4) Danmark Redder Liv, -Region Sjælland har igangsat et større projekt, hvor man kommer rundt i
lokal-området for at lære folk at redde liv.
Conny kontakter Benny Jørgensen fra Privathospitalerne, for at få nogle datoer hvor han kan, derefter finder vi et sted hvor vi kan afholde et sådan kursus.
5) Alle syntes det er en god ide at de 3 foreninger samarbejder på de områder hvor man har fælles
problemstillinger. En ide kunne også være, at foreningerne sender bestyrelses-dagsorden til
hinanden, og så har man mulighed for at deltage i hinandens møder.
6) Udvidelse af Guldborgsund-centret, med en omsætning på 433 mio kroner, -hvor skal den
omsætning komme fra? Det vil jo blot suge omsætning ud af lokalsamfundene. Kan vi få de lokale
Fællesråd til at gå sammen i en protest mod dette projekt hurtigst muligt, da kommunen snart har
dette center på hørings-møde. Ole sender kopi af avisartikel til de lokale fællesråd, og beder dem
komme tilbage med en respons, og om de vil deltager i en fælles protest og artikel i avisen.
Tak for et godt møde!
Bjarne N
Navn/mail/tlf. på deltagere fra Radsted og Guldborg:
Radsted: Bodil Christensen, mail: radsted10@gmail.com, tlf.: 20655749
Kirsten Christofersen, mail: christof@hotmail.dk,
Guldborgland: John Knudsen, mail: joch338@gmail.com, tlf.: 21407280
John Rasmussen, mail: johnrasmussen1952@gmail.com, tlf.: 30247701

