Kommissorium for Dalmose stiråd til naturstien ”Fodsporet” –på den nedlagte
Næstved-Slagelse-Skælskør jernbane
1. Stirådet for Dalmose er etableret for, på vegne af de borgere bosat i lokalområdet, at
rådgive om og komme med konkrete forslag til hovedfølgegruppen om naturstien
Næstved-Slagelse-Skælskør, som er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem Skov- og
Naturstyrelsen, Slagelse Kommune og Næstved Kommune indgået den 24. april 2009
2. Rådets medlemmer skal komme med forslag til publikumsfaciliteter langs den nedlagte
banestrækning. Stirådene kan ligeledes bidrage til informationsmateriale i forbindelse
med projektet.
3. Stirådets medlemmer er valgt på et offentligt borgermøde d. 25. juni 2009. Stirådet
konstituerer sig på mødet med en formand og en sekretær.
4. Stirådets medlemmer repræsenterer ikke kun sin egen interesse, men derimod alle
interesser inden for det pågældende område. Medlemmerne har pligt til at diskutere
forslag fra andre foreninger og borgere, inden for deres respektive område, så de
forslag, der gives, repræsenterer hele området, og ikke kun vedkommendes egen
forening/organisation/interesse. Det forventes, at stirådets medlemmer arbejder
positivt for realisering af projektet.
5. Der regnes med at skulle afholdes 3-4 rådsmøder med deltagelse af repræsentanter fra
Skov- og Naturstyrelsen og Slagelse eller Næstved kommune og 1-2 andre aktiviteter.
Dette antal kan udvides eller reduceres efter behov. Møderne er primært arbejdsmøder,
hvor man samlet skal komme med input, der vil kunne indgå som del af den samlede
plan for stien.
6. Stirådet fastsætter selv hvor mange møder der er behov for imellem de ovenfor nævnte
møder. Stirådet kan også vælge at dele sig i mindre arbejdsgrupper, men skal aflevere
et samlet forslag til faciliteter for delstrækningen. Forslaget præsenteres på en
workshop.
7. Stirådet primære opgave er komme med forslag til indretning af den delstrækning, som
Skov- og Naturstyrelsen har fået overdraget fra Banedanmark (se kortbilag). I det
omfang der tilgår yderligere arealer til selve projektet, kan stirådet også komme med
forslag til indretningen af disse områder
8. Stirådet har et budget på 30.000 kr. til rådighed i projektperioden. Budgettet kan
bruges til mødeforplejning, inspirationsture og offentlige events. Godtgørelse af udgifter
sker efter aftale med stirådets kontaktperson fra Skov- og Naturstyrelsen.
9. Stirådene for Slagelse kommune vælger en fælles repræsentant til hovedfølgegruppen.
Fællesrepræsentantens opgave er at være bindeled mellem hovedfølgegruppen og
stirådene ved bl.a. at videreformidle forslag om de gennemgående temaer fra de lokale
stiråd til hovedfølgegruppen.

