FÆLLESRÅDET FOR SAKSKØBING OG OMEGN

Referat af bestyrelsesmødet den 26 okt. 2016

Deltagere: Henning, Kjeld W. , Ole, Erik, Bjarne N. , Carsten, Conny og Bjarne G.
Afbud fra: Flemming, Andrè og Keld N.
Henning meddelte at, bestyrelsesmøderne fremover vil blive afholdt på Saxenhus. Andrè sørge for
booking af lokalet.
Dagsordenen blev godkendt.
Vedr. godkendelse af referat bestyrelsesmødet den 25 august, mente Ole der manglede opfølgning,
på det vi vedtog på bestyrelsesmøderne. Det blev taget til efterretning, og der blev enighed om, at
det skal forbedres. Så vi skal ha` nedsat tovholder hver gang.
Orientering om dialogmødet vedr. den kommen kommuneplan, blev udsat til næste møde.
Vedr. mødet omkring højvandslukket den 24 okt. fortalte Henning at, der er en prisdifference på
tilbudet fra de to udbyderer. Kommunen har modtaget 1/2 mill. til forprojektering. Total byggesum
anslås til 5-6 mill. Kr. Vi ved mere om 14 dage, og kommunen vil meget gerne høre vores mening,
om projektet.
Ang. byrengøring fortalte Ole at, vi ikke nåede alt de vi havde håbet på, bl.a. fordi vi kun var 22
deltagere, og det var også meget varmt. Vi havde dog stor hjælp fra kommunen, der stillede med 4
medarbejdere, lastbil samt fejemaskine. Det vil være ønskeligt, dersom vi kunne kordinerer, dagen
så det blev sammen med boligselskabet. Conny undersøger om det er muligt.
Besøget på Krenkerup blev desværre aflyst, grundet manglende tilslutning, som måske skyldes det
var berammet til Kl. 13,00 på en hverdag. Tages op på næste møde.
Opfølgning af mødet med kommunen den 9 august, viste at, der stadig mangler afstribning i svinget
ved Doktorparken, Saxealle og Nystedvej, det samme gælder også ved Orebyvej ( Skotte ) og
Nykøbingvej, kommunen har lovet at sætte en helle på stedet, med hvornår ? Der er blevet asfalteret
på omkørselsvejen. Vedr. Orebyvej så er der ved at, blive lagt nye fjernvarmerør ned, så asfaltering
må vente til vejen har sat sig. Det næste sted der skal udskiftes er, fjernvarmerørene på
Nykøbingvej, hvilket dog først bliver i 2018. Trafiksikring skal op på møde i tekniskudvalg. Erik og
Ole kontakter kommunen inden jul. Gitte Krog har meddelt Ole, at der blive plantet frugtræer her i
efteråret, og der bliver også sat tre flagstænger op, på trekantsområdet ved
Nykøbingvej/Omfartsvejen. Bjarne G. meddelte at, der bliver etableret fartkontrol på Parkvej.
Henning, Ole og Carsten deltog i Handelsstandsforeningens generalforsamling, som var vellykket.
Stor respekt for foreningens arbejde.
Vedr. hvervning af nye medlemmer, så skal vi være mere synlige, bl.a. med indlæg i Sakskøbing

Avis, samt deltagelse i juleoptoget. Ole kontakter Jan fra Sportigan, BjarneN. Og Bjarne G.
kontakter avisen.

Under eventuelt fortalte Conny at, der var kommet afslag fra forvaltningen vedr. filmen om
Sakskøbing. Måske skal vi skrive til borgmesteren, samt inviterer Martin Lohse med til næste
møde.
Kan vi få trykt noget på Saxenhus ? Har Andrè fået nøgle til kopirummet ?
Conny foreslog at, vi skulle holde en velkomstdag for tilflyttere, hvor vi bød på kaffe og brød, mens
Carsten fortalte om Sakskøbing og vi bagefter gik en tur hvor vi viste byen frem. Vi blev enige om
at 01-04-2017 vil være en god dag. Så vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.
Sakskøbing 26 okt. 2016.
Med forbehold for fejl og mangler.
Bjarne Grundt.

