Referat generalforsamling Foreningen Oplevelsesstiens Venner den 8. marts 2016

Foreningen Oplevelsesstiens Venner
CVR-nummer/SE-nummer 35 32 41 78
Ordinær generalforsamling afholdt den 8. marts 2016 på Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 4100
Ringsted – caféen 1. sal.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
a. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
b. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne kalenderår, samt godkendelse heraf.
c. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne kalenderår,
samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.
d. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår, samt
godkendelse heraf.
e. Forelæggelse af vision og mål for det/de kommende år til godkendelse
f. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
g. Fastsættelse af kontingent.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
i. Valg af revisor og revisor-suppleant.
j. Eventuelt.
Referat:
Der var 16 deltagere repræsenteret på generalforsamlingen.
a. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
Kurt Hansen blev valgt som dirigent, Jytte Petersen som referent og Leif Gredal
og Kennet Hohol som stemmertællere.
b. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne kalenderår, samt godkendelse heraf
Beretningen blev godkendt og kan se i sin helhed i bilag I vedhæftet dette
referat.
Følgende emner blev drøftet under fremlæggelsen af beretningen:
- Der er stadig ikke indgået juridiske lodsejeraftaler som kommunen havde
garanteret på plads inden 1. marts 2015. Dette giver usikkerhed om
kommende strækninger og usikkerhed hos lodsejere.
- Kvaliteten af grusstierne i Vrangeskov bør være retningsgivende for
kvalitetsniveauet for alle strækninger, da disse kan holde til det værst
tænkelige våde vintervejr.
- Den dårlige kvalitet på strækningen Roskildevej til Vrangeskov afhjælpes
inden sommeren iflg. kommunen. Bør fremskyndes.
- Der kom forslag om at Landsbyforums repræsentant bringer stiens dårlige
stand op i Grønt Råd.
- Flere forslag om at enkeltmedlemmer kontakter
borgmester/administrationen vedr. frustrationen over dårlig stand – og over
manglende fremdrift i projektet.
- Der bør arbejdes for at shelter ved Haraldsted Sø/Ridevoldene kan
reserveres på enten kommunens eller foreningens hjemmeside.
- Forslag om at store affaldscontainerne ved produktionsskolen i Vrangeskov
kan benyttes. Generelt skal besøgene selv tage deres affald med retur.

c. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne
kalenderår, samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
Årsregnskab og revisionsberetning blev godkendt og kan ses på vedhæftede
bilag II.
d. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende
kalenderår, samt godkendelse heraf
Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt og kan se på vedhæftede bilag III.
e. Forelæggelse af vision og mål for det/de kommende år til godkendelse
Følgende emner blev drøftet og indgår herefter i mål og visioner for det/de
kommende år:
- Deltage i arbejdsmøder med Ringsted Kommune vedr. Oplevelsesstien og
her forsøge at holde kommunen inden for de oprindelige rammer i oplægget
for Oplevelsesstien og inden for de rammer som fondene har givet tilsagn om
betydelige midler til.
- Fortsætte med at få kommunen til at informere om Oplevelsesstien, hvilket
endnu ikke er sket i tilstrækkelig grad. Denne mangel har givet helt
unødvendig usikkerhed hos berørte lodsejere.
- Sikre synergi til Landsbyforum/lokalrådene vedr. Oplevelsesstien og
eventuelle sideaktiviteter hertil.
- Værne omkring stien og medvirke til borgernes ejerskab til stien.
Generalforsamlingen bakkede op om de emner, som bestyrelsen vil koncentrere
sig om i 2016.
f.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ingen forslag var indkommet fra medlemmer og behandling af forslag om
vedtægtsjusteringer fra bestyrelsen blev behandlet. Vedtægtsændringerne blev
vedtaget med få justeringer. De vedtagne vedtægter fremgår af bilag IV.

g. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til minimum kr. 100 gældende fra dags dato.
Bestyrelsen udarbejder forslag til evt. kontingentgraduering i forhold til
foreninger med mange medlemmer etc. til forelæggelse og beslutning på næste
generalforsamling. F.eks. grundtakst + 1 kr. pr. medlem. Baggrunden for et nyt
oplæg til kontingent var affødt af det stramme budget, som bestyrelsen
forelagte og som kun kan holde ved tilførsel af midler fra
”Temaudviklingsmidlerne”.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende blev i år valgt til bestyrelsen:
- Kurt Hansen for 2 år
- Bo Tvarnø for 2 år
- Jytte Petersen for 2 år
- Annette Bergstrand for 2 år
Bestyrelsen består herefter af: Jytte Petersen, Kurt Hansen, Bo Tvarnø, Tove
Modell, Leif Gredal, Annette Bergstrand og Peter Hansen.
Som suppleant blev valgt Annie Hedegaard for 1 år.
i.

Valg af revisor og revisor-suppleant

Til revisor blev i år valgt Poul Otto Nielsen for to år. Revisorerne består herefter
af Axel Agerberg og Poul Otto Nielsen.
Til revisorsuppleant blev i år valgt Steen Kisselhegn for 1 år.
j.

Eventuelt
Under eventuelt blev emner refereret under pkt. b uddybet.
8. marts 2016
Som referent
Jytte Petersen

Som dirigent
Kurt Hansen

Efter generalforsamlingen blev der aftalt dato for konstituerende bestyrelsesmøde:
21. marts 2016 kl. 19 hos Tove Modell, Englerupvej 7, 4100 Ringsted. Telefon 40 35 40 58.
Bestyrelse og suppleant inden konstituering:
Jytte Petersen, Kværkebyvej 95, 4100 Ringsted - 51 44 01 34. Mail: arnejytte.petersen@gmail.com
Annette Bergstrand, Bymarken 3, 4174 Jystrup. Telefon 20 89 24 15. Mail: asbergstrand@gmail.com
Tove Modell, Englerupvej 7, 4100 Ringsted. Telefon 40 35 40 58. Mail: modell@mail.tele.dk
Leif Gredal, Vinkelvej 5, 4174 Jystrup. Telefon 21 84 94 80. Mail: leif@jystrup-net.dk
Kurt Hansen, Bringstrupvej 19, 4100 Ringsted - 20 41 85 32. Mail: kurtsishest@hotmail.com
Bo Tvarnø, Søbjergvej 10, 4100 Ringsted - 40 46 57 17. Mail: glasbo51@gmail.com
Peter Hansen, Ågerupvej 141, Vigersted, 4140 Borup - 20 83 60 90. Mail: ph@carlhansens.dk
Suppleant:
Annie Hedegaard, Haraldstedvej 90, Haraldsted, 4100 Ringsted. Telefon 53 34 15 84. Mail: annies@pc.dk

Bilag I

Bestyrelsens beretning
Kendskabet til projektet omkring Oplevelsesstien er nået langt ud og er nu en del af den
administrative og politiske proces. Ringsted Kommune har afsat kr. 4 mil. over 4 år ligesom
der er afsat kr. 300.000 om året til driften af stien i 10 år. En driftsgaranti som fondene har
krævet for at gå ind i projektet. Den samlede finansiering er således oppe på 14,2 millioner
kroner.
Set i relation til foreningen kan vores arbejde deles op i 3 hovedområder:




Det overordnede arbejde vedr. hele Oplevelsesstien
Delprojektet ”Vrangeskov – børn i bevægelse”
Delstrækningen ”Roskildevej til Vrangeskov”

Det overordnede arbejde
Foreningen har brugt en del energi på at få Ringsted Kommune til at afholde et overordnet
borgermøde om Oplevelsesstien, så alle direkte berørte lodsejere og lodsejere der vil blive
nabo til stien kan få information og få lejlighed til at stille spørgsmål. Dette informationsmøde

er trods flere forskellige tiltag desværre stadig ikke lykkedes - til stor frustration for nogle af
de berørte lodsejere. Et unødvendigt og lavt informationsniveau, der desværre er med til at
miskreditere projektet hos lodsejerne.
Siden foreningens start har vi deltaget i planlægnings- og opfølgningsmøder i Ringsted
Kommune. I 2015 blev det til 16 møder fra 2 timers varighed til hele dage.
Vi har fået hjemmesiden www.oplevelsesstien.dk op at køre og prøver efter bedste evne at
holde den opdateret.
Delprojektet ”Vrangeskov – børn i bevægelse”
Det var tanken at Vrangeskov-projektet officielt skulle åbnes i foråret 2014, men desværre
have en nabo indklaget elementer i projektet til Naturklagenævnet. Derfor blev skiltning og
andre elementer udsat til der forelå en afgørelse fra Naturklagenævnet. Afgørelsen kom i
starten af 2015 og gav kommunen medhold.
I Vrangeskovprojektet var foreningen dybt involveret. Det omfattede både detailplanlægning,
indhentning af tilbud, leverandørkontakt mv., tilsyn og aflevering. Dette resulterede i et
projekt af meget høj kvalitet med bl.a. grusstier anlagt i den rigtige høje kvalitet, solide
træbroer, en flot bålhytte og meget mere. Vrangeskov har et kvalitetsniveau, som det fondene
har givet penge ti l- og som vi håber vil smitte af på de resterende 23 – 24 km.
Den officielle åbning foregik i forbindelse med et stort anlagt Naturens Dag arrangement den
13. september 2015. Bedre sent end aldrig. Projektet var for længst taget i brug af rigtig
mange mennesker.
Strækningen Roskildevej til Vrangeskov
Desværre er kvalitetsniveauet på denne strækning meget mangelfuldt i forhold til Vrangeskov.
Om det skyldes personaleskift eller uenighed i administrationen vides ikke med sikkerhed. Men
vores forening var kun med på sidelinjen og det betød desværre dårlig planlægning at det
udførte arbejde og manglende kvalitetsniveau. Projektet er som bekendt kommunens. Vi
gjorde vort bedste, men desværre var det ikke nok.
Strækningen blev indviet officielt den 24. august 2015.
Foreningen har afgivet to høringssvar til den kommende helhedsplan for Gyrstingeog Haraldsted Sø
Oplevelsesstien er et mere end 6 år gammelt projekt som borgere og administration har brugt
rigtig mange timer og kræfter på. Et projekt som var på skinner langt inden forhandlingerne
om søernes overdragelse til Ringsted Kommune tog sin begyndelse.
Selvom administrationen har arbejdet med Oplevelsesstien gennem de mange år, viste det sig,
at man ved helhedsplanarbejdet for søerne havde ”glemt” væsentlige elementer i
Oplevelsessti-projektet, herunder linlinjeføringen langs med søbredden fra Vrangeskov til
roklubben. Dette på trods af at de store fonde var ansøgt om dette og havde givet tilskud
hertil.
Dette og meget andet indsendte vi i to høringssvar. Nu venter vi spændt på den endelige plan
for søerne.
Afslutning
Selvom Foreningen Oplevelsesstiens Venner er en forholdsvis lille forening dækker den bredt
blandt foreninger i Ringsted Kommune og foreningens arbejde har uden tvivl været med til at

bære Oplevelsesstien frem på den politiske agenda og har været medvirkende til at de store
fonde og LAG har givet tilsagn med endog store beløb til etableringen.
Tak for indsatsen til alle jer der arbejder for Oplevelsesstien og tak til jer som støtter op om
projektet.
Den 8. marts 2016 - Bestyrelsen for Foreningen Oplevelsesstiens Venner

Bilag II

Regnskab for foreningen Oplevelsesstiens Venner
Perioden 01.01.2015 – 31.12.2015
Indtægter
Kontingenter

1.050,00

______________________________________________________________
Udgifter
Kontorhold
Hjemmeside In-Web

874,50
10.282,50

Generalforsamling

80,00

Nordea

22,00

Hyldegården aktivitet

91,00

Udgifter i alt
11.350,00
______________________________________________________________
Årets underskud

Saldo bank pr. 31.12.2014
Indtægter
Udgifter
Indestående bank pr. 31.12.2015
Kasserer Tove Modell
Dato

-10.300,00

11.690,75
1.050,00
11.350,00
1.390,75

Revideret og gennemset
Dato

Revisor
Axel Agerberg

Revisor
Poul Otto Nielsen

Indestående pr 31.12.2015

1.390,75

Bilag III

Bestyrelsens budget for 2016
Indtægter fra medlemskaber

kr. 2.000

Ansøgning Temamidlerne

kr. 4.000

Indtægter i alt

kr. 6.000
Kr. 6.000

Udgifter






Bankomkostninger
Generalforsamling
Vedligeholdelse hjemmeside
Kontorhold
Diverse
Udgifter i alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100
300
3.000
1.000
1.000
5.400
Kr. 5.400

Årets resultat/overskud

Fremlagt på generalforsamlingen den 8. marts 2016

Kr. 600

Bilag IV
Vedtægter godkendt på den stiftende generalforsamling den 28. november 2013 og
efterfølgende justeret på generalforsamling den 8. marts 2016.

OPLEVELSESSTIENS VENNER
Vedtægter for Foreningen
Oplevelsesstiens Venner
CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78
Hjemmeside: www.oplevelsesstien.dk

I. Navn, hjemsted og formål

§ 1. Navn
Oplevelsesstiens Venner.
§ 2. Hjemsted (Område)
Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune.
§ 3. Formål
Foreningens formål er:

 At arbejde for at Ringsted Kommunes natur bliver tilgængelig både for land- og byboere,
gennem den rekreative sti - Oplevelsesstien.

 Med udgangspunkt i Oplevelsesstien og i fællesskabet omkring denne at styrke

folkeoplysningen og dermed medlemmernes og borgernes lyst til at tage ansvar for
naturen og de naturværdier, der findes i kommunen og herunder deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.
 At fremme kendskabet til og interessen for Oplevelsesstien, når det drejer sig om
- Kulturseværdigheder
- Naturformidling
- Motion og bevægelse

- Geologi og landskaber
- Historie

II. Medlemmer
§ 4. Medlemmer
1. Følgende kan være medlem af foreningen med én stemme:
 Foreninger, organisationer og uddannelsessteder
 Virksomheder
 Privatpersoner og husstande
 Fonde og selvejende institutioner
 Ringsted Kommune
§ 5. Optagelse, udmeldelse, stemmeret og kontingent
1) Optagelse i foreningen sker ved tilmelding til bestyrelsen. (e-mail, brev, pr. telefon eller
ved personlig henvendelse).
2) Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
3) Alle medlemmer som er fyldt 15 år, har stemmeret og er valgbare, når man er 18 år.
4) Minimums-kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
5) Medlemsperioden er fra 1. april til den 31. marts efterfølgende år. Kontingentet er ens
uanset indmeldingstidspunktet.
6) Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
7) For at kunne deltage i enhver generalforsamling, skal medlemmer være indmeldt med
betalt kontingent senest 30 dage før afholdelse af en generalforsamling.
§ 6. Eksklusion
Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens
opfattelse modarbejder foreningens formål eller med fortsæt bringer foreningen i miskredit.
Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende
generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på
generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning.

III Regnskab
§ 7. Regnskab
1.
2.
3.
4.
5.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Den valgte kasserer fører regnskabet, og har adgang til foreningens konto.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Regnskabet revideres af 2 valgte revisorer.
Revisorer vælges på ord. generalforsamling for 2 år ad gangen. Således vælges 1
revisor for 1 år og en for 2 år på den første generalforsamling.
6. Revisor-suppleant vælges på ordinære generalforsamling for 1 år.

IV. Ledelse
§ 8. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle anliggender indenfor de i
lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indvarsling sker mindst tre uger forinden via mail-liste og hjemmesiden, eller pr. brev,
hvis det ønskes. Ved varsling pr. brev, skal medlemmet selv underrette bestyrelsen om
dette inden den 1. februar.
3. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. februar.
Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet.
4. Afstemninger foregår skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent og to stemmetællere.
c. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne kalenderår, samt godkendelse heraf.
d. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning for det forløbne år, samt
godkendelse.
e. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår, samt
godkendelse heraf.
f. Forelæggelse af vision og mål for det/de kommende år til godkendelse.
g. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
h. Fastsættelse af kontingent.
i. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
j. Valg af revisor og revisor-suppleant.
k. Eventuelt.
6. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
7. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret jf. § 4 og §
5 stk. 3.
8. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
9. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, hvor andet
ikke er nævnt i nærværende vedtægt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
10. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
11. Referat fra generalforsamlingen underskives af dirigent og referent. Referatet
offentliggøres via mail-liste eller på foreningens hjemmeside.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertallet af
bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer begærer det. Begæringen
skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den
ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens
modtagelse, og afholdes senest 14 dage efter denne dato. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og angive væsentligste indhold af
eventuelle forslag.
§ 10. Bestyrelse
1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af
foreningen og til at udføre generalforsamlingens beslutninger.
2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.
3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med
reference til bestyrelsen.

4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.
5. Bestyrelsen skal hurtigst muligt efter en generalforsamling udarbejde, godkende og
arbejde efter en fastlagt forretningsorden.
§ 11. Bestyrelsens sammensætning
1. Bestyrelsen sammensættes af op til 7 medlemmer. Gerne 5 medlemmer. Ved 1.
ordinære generalforsamling vælges 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen og
resten vælges for 1 år ad gangen. Herefter er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert
andet år.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en
sekretær.
3. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen op til 2
bestyrelsessuppleanter.
4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i
bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens
fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære
generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver
mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil
næste ordinære generalforsamling.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
6. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens
stemme dobbelt.
7. Valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
8. Der tages referat af bestyrelsesmøder – godkendelse heraf beskrives i forretningsorden.
Referater lægges på foreningens hjemmeside.
§ 12. Bestyrelsens opgaver
1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningens virksomhed og
fører tilsyn med foreningens daglige ledelse, herunder:









Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier.
Fundraising og indsamling af midler/kapital i samarbejde med Ringsted
Kommune. Ringsted Kommune vil være den formelle projektejer og afsender af
ansøgninger.
Godkendelse af fremtidige projekter, samt udvikling af foreningens aktiviteter.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne kalenderår.
Forelæggelse af udkast til årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
på den ordinære generalforsamling.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Den nødvendige opfølgning på og kontrol med foreningens aktiviteter.
At udarbejde udkast til foreningens vision og mål for det/de kommende år til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.

2. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer,
medlemmer af arbejdsgrupper og frivillige hjælpere, undtagen godtgørelse for
dokumenterede udgifter i foreningens tjeneste.

§ 13. Formanden
Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer.
Formanden og næstformanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som
uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende afgørelsen i sådanne sager.

IV. Vedtægtsændringer og Ophør
§14. Vedtægtsændringer kan fortages på enhver generalforsamling med et flertal på
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ophør
1. Ved ophør doneres overskydende kapital til velgørende formål i Ringsted Kommune.
2. Ophør af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af
samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej
stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på
generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget,
kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt
vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange
medlemmer, der er repræsenteret.
Godkendt på generalforsamlingen den 8. marts 2016

Referent:

Dirigent:

Jytte Petersen

Kurt Hansen

___________________________________________________________________________

Følgende kan behandles på foreningens generalforsamlinger:

Vision

 Aktivt at medvirke til at indsamle økonomiske midler via fundraising, donationer,
kontingenter o. lign. til etablering af Oplevelsesstien.

 At medvirke til vedligeholdelse af Oplevelsesstien med tilhørende spanger, broer og
andre mindre anlæg gennem oprettelse af et stilaug.
 At arbejde for større udbredelse af Oplevelsesstien inkl. relevante sideaktiviteter.
Mål:

 At nedsætte en arbejdsgruppe, der får det praktiske ansvar for at tilse vedligeholdelse af
Oplevelsesstien sammen med Ringsted Kommune, efter en godkendt
vedligeholdelsesplan.
 At opfordre foreningens medlemmer til at tage medansvar for pasning og udbredelse af
interessen for naturværdierne på og langs med Oplevelsesstien.

 At medvirke til at omkringliggende lodsejere ikke bliver generet af løsgående hunde og
at der ikke smides affald fra stien.

 At sikre at det altid er de svageste brugere der har førsteret til brugen af stien. F.eks. at
cyklende tager størst mulig hensyn til gående.

