Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn
REFERAT fra bestyrelsesmøde
d.: 28. august 2017
Deltagere: Henning, Conny, Ole, Kjeld, Bjarne N
Fraværende: André, Bjarne G, Carsten og Erik

1. Godkendelse af dagsorden:
Blev godkendt.

2. Status på Filmprojekt:
Conny kom med en status over projektet som følger:
Filmoptagelsen er næsten færdig, - mangler kun optagelser fra
Frugtfestivallen.
Budget for filmen er nu kr. 65.000,Sponsorer har indtil til dato indbetalt kr. 65.000,-. Der mangler dog stadig
indbetaling på 5 – 7.000, - fra sponsorer der har givet tilsagn om støtte.
Disse firmaer kontaktes nu igen, for at få indbetaling.
Det blev aftalt, at Bjarne N sender fakturaer til Sax Trans og
SuperBrugsen. Conny og André kontakter øvrige pr telefon.
Deadline for indbetalinger er sat til 1. september.
3. Utryghed i Sakskøbing, - dialogmøde med Politiet d. 29. august:
Dialogmødet afholdes i Sportscentret hal A, kl. 19.00.
Fra Politiet møder Kim Kliver, Allan Holm, og den lokale SSP-betjent.
Vi regner med at se omkring 200 borgere til dette interessante møde, omkring
trygheden i vore by.
Det blev aftalt, at bestyrelsen møder senest kl. 18.30 i hallen.
4. Sluseprojektet:
Der er afholdt møde med forvaltningen, hvor Henning, Kjeld og Ole deltog.
Man skal nu finde en finansieringsmodel for projektet. FFSO foreslog, at man tager
hensyn til areal og ejendomsvurderinger. Kommunen vil nu arbejde videre med
finansieringen, således, at man kan komme med en endelig plan inden ommunevalget.
5. Projekt ”Hold Sakskøbing Ren”:
Som i de 2 seneste år, har vi planlagt en rengøringsdag op til Frugtfestivallen.
Planen er, at rengøringen skal udføres lørdag den 2. september

Indtil dato har vi fået 3 tilmeldinger, fra folk der vil hjælpe, - og det er alt
for få, - sidste år deltog ca. 25.
Vi har derfor besluttet, at aflyse arrangementet, med mindre der senest onsdag
d. 30. aug. er tilmeldt flere frivillige.
Vi kan ikke forsvarer over for kommunen, at de skal komme med materiel, hvis
der ikke er lokal opbakning.
Det blev aftalt, at Henning nævner projektet i forbindelse med åbningen af mødet
i morgen tirsdag, - hvor folk så har mulighed for at tilmelde sig.

6. Dialoggruppe med Gitte Krogh:
Gitte Krogh har meddelt os kontaktpersoner på en del af de dialog-projektet vi
har diskuteret med kommune igennem de sidste par år.
Vi afventer dog stadig et par punkter fra Gitte.
Dert blev aftalt, at vi på næste bestyrelsesmøde vil gennemgå diverse sager, og
finde frem til en actionplan efterfølgende.

Mvh.
Bjarne N

