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Stiftende Generalforsamling afholdt torsdag den 28. november 2013, Anlægspavillonen,
Havestuen, Tværvej 5, 4100 Ringsted.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Præsentation af tankerne bag foreningen.
Godkendelse af vedtægterne.
Beslutning af kontingentet.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Referat:
Ad. 1
Poul Otto Nielsen blev valgt som dirigent og Peter Hansen som referent.
Ad. 2
Med udgangspunkt i kort over Oplevelsesstiens forløb, orienterede Peter om, hvor langt
tilblivelsesprocessen er nået, herunder at delprojektet ”Vrangeskov – børn i bevægelse” fysisk
er igangsat for ca. 1 uge siden. Denne del af Oplevelsesstien forventes klar til indvielse den 4.
maj 2014.
Delstrækningen fra Vrangeskov til Roskildevej er projekteret og tilbud er indhentet. Dette
projekt har fået tilsagn om ca. 1.2 mio. fra LAG-Ringsted, men afventer endelig godkendelse
fra NaturErhverv under Fødevareministeriet. Når den endelige godkendelse forhåbentligt snart
kommer på plads, kan restfinansieringen enten komme via ansøgninger til store fonde eller fra
den 1.0 mio. kr. som Ringsted Kommune har afsat til Oplevelsesstien i 2014. Dispensationer er
under udarbejdelse i Ringsted Kommune, herunder tilladelse til benyttelse af underføring under
Roskildevej. Når endelig godkendelse, dispensationer og finansiering er helt på plads, kan der
forventes fysisk igangsætning april måned 2014. Strækningen fra Vrangeskov langs med
Haraldsted Søs nordlige bred og langs med Vigersdal Å er en af de vanskeligste på hele
stiforløbet, men samtidig et af de smukkeste og mest spændende. Bl.a. med ”Ridevoldene”,
”Valsøgård borgruin” og ”det gamle badested” som fin kulturarv. Samtidig byder strækningen
på et meget varieret fugleliv og mange smukke vilde planter.
Ringsted Kommune står for de endelige lodsejeraftaler til hele Oplevelsessti-projektet, og da
alle de største aktører har vist positiv interesse tegner det lovende. Dog er der stadig et par
enkelte knaster omkring aftaler.
Stigruppen har møder med forvaltningen ca. hver 14. dag, hvor mange elementer og detaljer
aftales. Gruppen håber på større fremdrift – og dette kan bl.a. styrkes ved dannelse af denne
forening, så både det politiske niveau og forvaltningen kan se, at der er stor og bred borgerog brugeropbakning til Oplevelsesstien.

Foreningen Oplevelsesstiens Venner får kun meget begrænset økonomi, da Oplevelsesstien
formelt ligger under Ringsted Kommune. Det betyder, at fondsudbetalinger, LAG-midler og
evt. andre tilskud til projektet tilgår Ringsted Kommune, ligesom udgiftssiden med afregning til
entreprenører etc. også er kommunens anliggende. Kommunen har garanteret drift af stien i
mindst 5 år, hvilket er et krav fra de store fonde.
Denne forening er tænkt som inspirator og idébank for kommunen, ligesom foreningen skal
være med til at sikre fremdrift på det rekreative område. Samtidig skal foreningen signalere
stor opbakning og stort brugerbehov.
Ad. 3
Vedtægterne blev godkendt med få korrektioner. Vedtægterne ligger hos bestyrelsen og
udleveres ved henvendelse og er desuden vedhæftet dette referat. Vedtægterne lægges på
hjemmesiden, når denne er på plads.
Ad. 4
Kontingentet blev fastsat til kr. 50 for en forening, virksomhed, institution og husstand,
herunder enkeltmedlemmer. Kontingentet er gældende frem til næste ordinære
generalforsamling, forventeligt i marts 2015. Kontingentet er fastsat lavt, så også foreninger
uden nævneværdig økonomi kan være medlem.
Ad. 5
Til bestyrelsen blev valgt:
Jytte Petersen, Kværkeby
Kurt Hansen, Bringstrup
Bo Tvarnø, Valsømagle
Peter Hansen, Vigersted
Den stiftende generalforsamling bemyndigede bestyrelsen til at finde op til i alt 5 personer,
gerne op til 7 personer. Ligeledes kan bestyrelsen finde op til to suppleanter.
Ad. 6
Som revisor blev valgt:
Poul Otto Nielsen
Bestyrelsen har af den stiftende generalforsamling fået bemyndigelse til at finde en
revisorsuppleant.
Ad. 7 Eventuelt og idéer
Under mødet kom der bl.a. en idé om, at Oplevelsesstien kan være en fane under
Landsbyforums hjemmeside. Dette vil der blive arbejdet videre med, så alle interesserede her
kan følge tilblivelsesprocessen, indtil der formelt kan oprettes en hjemmeside for alle
rekreative muligheder i Ringsted Kommune.
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