
Kommissorium for stiråd
• Stirådet for ________ 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

• Rådets medlemmer skal komme med forslag til publikumsfaciliteter langs en 
delstrækning af den nedlagte bane. Stirådet kan ligeledes bidrage til 
informationsmateriale i forbindelse med projektet. 

• Stirådets medlemmer repræsenterer ikke kun sin egen interesse, men 
derimod alle interesser inden for det pågældende område. Det forventes, at 
stirådets medlemmer arbejder positivt for realisering af projektet.

• Stirådet konstituerer sig på mødet med en formand og en sekretær.

• Stirådet holder to møder med deltagelse af kommunen og Skov- og 
Naturstyrelsen. Yderligere møder planlægger stirådet selv.

• Stirådet præsenterer sit arbejde på workshop 1. november 2009



Hvem kan deltage i stirådene?

• Vi forestiller os

– At man repræsenterer andre end sig selv

– At man bor i lokalområdet

– At man vil arbejde for realisering af projektet



Rammer og tidsplan for 
stigrupperne

• 1. opgave: Forslag til faciliteter / facilitetsplan
– Start: Nu!
– Færdig: Før efterårsferien
– Skal præsenteres til workshoppen den 1. november

• 2. opgave: Informationsmateriale
– Start: Vinter 2010
– Slut: Forår/Sommer 2010
– Hav opgaven liggende i baghovedet allerede nu. Hvis 

I kender nogen, som kender banens historie eller 
lignende relevant information, så kontakt dem og os 
allerede nu.



Rammer og tidsplan for 
stigrupperne (fortsat)

• 3. opgave: Delåbninger af strækningerne, 
efterhånden som de er færdige.
– Start: Efterår 2010
– Færdig: Vinter 2010

• 4. opgave: Arrangement af indvielsesfest
– Start: Vinter 2010
– Færdig: Forår 2011



Rammer og tidsplan for 
stigrupperne (fortsat)

• Hjælp fra projektledelsen:
– 1. Opstartsmøde
– Midtmøde – prioritering af ønsker
– Løbende telefonkonsultation og lignende med 

jeres kontaktpersoner
– 30.000 Kr. til dækning af mødeudgifter, 

inspirationstur, events etc. Skal godkendes af 
jeres kontaktperson fra SNS Storstrøm 


