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Kære medlemmer
Tak for jeres støtte til arbejdet med Oplevelsesstien i det
forgangne år.
Oplevelsesstiens Venner indkalder hermed til ordinær
generalforsamling den 21.3.2019 kl. 19. i Kulturhuset
Søgade 3, 4110 Ringsted
Dagsorden er ifølge vedtægterne, som kan ses på
oplevelsesstien.dk Foreningen er vært med kaffe/the og brød.
Siden sidste nyhedsbrev i september er status, at arbejdet med etablering af ”lær
at cykle bane” ved Bjergvej er tæt på at være færdig – mangler sidste finish, når
det er tørt nok til det.
Det samme gælder med grusbelægning på Vestdæmningen ved Roklubben.
Et af de projekter, som også skulle sættes i gang, er fiskebro og bålhytte ved stien
imellem Ejdamsvej og Vigerstedvej.
Her er kommet nogle udfordringer, idet der politisk er besluttet, at der skulle
hegnes til kreaturer på tværs af stien, for at afgræsse Bjørneklo. Hegnet er sat op
og der er faldlåge i, hvor stien krydser. Det er klart en ulempe for færdsel på ca
200 m af stien, som vi desværre må leve med.
Det har samtidig givet udfordring til anlæg af fiskebroen, som var planlagt på det
sted, hvor hegnet er sat.
Status på drift og vedligeholdelse af stien er ok efter årstiden, og det skyldes ikke
mindst, at vi er nogen ”der holder øje” og når der er observationer, som der skal
tages action på, så kan man altid indberette på ”app” TipRingsted.
Men der er stadig mangel på opsætning af skilte, det arbejder vi på, at det bliver
udført.
Mød op til generalforsamlingen og få indflydelse på ”vores” arbejde med
færdiggørelse af de sidste projekter, samt indsatsen med, at kommunen
lever op til sin forpligtigelse med vedligeholdelse og drift af
Oplevelsestien. Der er brug for vores indsats. Det er et vigtigt og
nødvendigt arbejde.
Mange gode hilsner på bestyrelsens vegne Kurt Hansen Formand.

