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Deltagere i mødet: 
Jørgen Kej  Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge 
Søren Nielsen Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge 
Erik Pedersen Lokalrådet Krarup-Espe 
Tina Ellegård  Hillerslev sogns lokalråd 
Laila Christensen Hillerslev sogns lokalråd 
Max Ravn  Byforum Ringe 
Lisbeth Bruun-Jensen Byforum Ringe 
Karl Georg Andreasen DI lokalklub Skeifa 
Kurt Johansen DI lokalklub Skeifa 
Karin Skovhus Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) 
Anni Borup  Naturstyrelsen (referent) (NST) 
 
Afbud/ikke til stede og evt. repræsenteret af en anden: 
Annette Brask DI lokalklub Skeifa 
Steen Outzen Fyens Land, paraplyorganisation for lokalråd  
Ros-Marie Mattsson Lokalrådet Krarup-Espe 
Stig Kjeldberg Lokalrådet Herringe-Rudme-Volstrup 
Jens Led  Petanqueklubberne i Korinth 
Jørgen Elper Hansen DNs lokalkomite 
Povl Østergaard Foreningen for By og Land 
 
 
 
1. Status for naturstien 
 
Fjernelse af skinner 
Det går rigtigt godt med at få fjernet skinner. Tidsplanen overholdes. Der 
har været en enkelt berettiget klage fra en nabo i Korinth, fordi en 
vognmand begyndte at læsse skinner for tidligt om morgenen. Vognmanden 
var begyndt et andet sted end aftalt med det ansvarlige entreprenørfirma 
Kabell, hvilket var årsagen til problemet. Vi har indskærpet overfor Kabell, at 
aftalte arbejdstider skal overholdes.  
 
Skelberigtigelse 
Landinspektørerne har færdiggjort deres opmålinger og sendt breve ud til 
naboer, som er lodsejere op til banen.  
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P-plads ved Ringe 
I forbindelse med landinspektørens gennemgang af jernbane-strækningen, 
har landinspektøren formidlet en kontakt til en nabo i Ringe mhp på 
erhvervelse af jord til en lille p-plads. Vi har indgået en aftale og køber 
arealet i løbet af efteråret. 
 
Stiforlængelse fra Rynkeby til Algade/Svendborgvej 
Kommunen har indgået en aftale med BaneDanmark om, at der kan 
anlægges en asfalteret sti på den nedlagte jernbanestrækning fra Rynkeby 
og til Algade. Vi vil nu undersøge muligheden for, at vores naturstiprojekt 
kan udvides med den sidste strækning, hvilket forudsætter 
Arbejdsmarkedets Feriefonds godkendelse.  
 
Nabobesøg 
9 naboer har ønsket besøg eller haft spørgsmål til projektet, herudover er 
der et par naboer, som vi gerne vil besøge i forbindelse med planen. Vi har 
gennemført de første besøg og tager resten af besøgene i løbet af juni.  
 
Indvielsestidspunkt 
Vi har nu besluttet at indvielsen afholdes som én dag lørdag den 16. juni 
(14 dage før skolernes sommerferie). Der har ikke været møder i 
indvielsesgruppen siden et møde blev aflyst. Karin kontakter Jens Peter for 
at få ham til at gå videre med samarbejdet.  
 
Andre forhold 
Vores Kunst kom desværre ikke videre til finalen.  
SFvJ har fået en bevilling fra Trafikstyrelsens særlige pulje til fremme af 
veterantogsdrift til bl.a. at etablere drejeskiven i Korinth.   
 
Naturstiplanen 
Det offentlige møde annonceres den 14. juni i ugeaviserne Ugeavisen 
Faaborg og Midtfynsposten. Der udsendes naboinformationsbrev den 15. 
juni. Naturstiplanen vil være tilgængelig på vores hjemmesider fra fredag 
den 17. juni.  
 
Lokalplanen 
Bliver formodentlig politisk behandlet den 14. juni. Planen kan allerede nu 
ses på kommunens hjemmeside. Den politisk godkendte lokalplan forventes 
offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. juni.  
 
Ansøgning til Tips og Lotto 
Når naturstiplanen er færdig i begyndelsen af juli, skal vi have sendt en 
endelig ansøgning om 1 mio. kr. til Tips og Lotto.  
 
 
2. Plan for naturstien 
Planen for naturstien blev gennemgået med udgangspunkt i powerpointen, 
som vil blive brugt til det offentlige møde den 22. juni.  
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Der blev gennemgået: 
Naturstiens formål, organisering og økonomi. 
Udformningen af naturstien og placering af opholds- og rekreative arealer.  
Oplevelserne på stien i form af landskaber, natur og kulturmiljø.  
Indretning af de 3 stationsarealer med udgangspunkt i, at jernbanens 
kulturmiljø forsat skal erkendes og at arealerne skal være et grønt element i 
landsbyerne. 
 
Laila: Der har i Højrup været stillet spørgsmåltegn ved, om det det er en 
god ide med æbletræer, hvis stationsarealet er forurenet.   
 
Karin: Undersøgelsen af jordforurening må afklare dette. Ellers kan der 
også bruges andre mindre træer.  
 
Tina: Hvordan igangsættes naturfitness – den lokale idrætsforening kunne 
godt tænkes at være interesseret.  
 
Karin: Det bliver noget med f.eks. via lokalråd at kontakte lokale foreninger 
og høre, om de er interesseret i at sætte noget i gang f.eks. i samarbejde 
med kommunens idrætskonsulent Pia Kalmar.  
 
Tina: Hvordan markeres de lokale stiruter, der er undervejs på kort. 
 
Karin/Anni: Der laves en Naturstyrelsen folder for naturstien. Det vil nok 
være mest hensigtsmæssigt, at de mindre stiruter markeres med en firkant 
på kortet og oplysning om, at der findes en selvstændig folder for dette 
ormåde. Kommunen er undervejs med et layout for den type af foldere.  
 
Jørgen: Hvordan gør man, når der om nogle år opstår nye initiativer til 
aktiviteter på arealerne. 
 
Anni: Det er vigtigt at være opmærksom på at den kommende lokalplan 
udstikker rammerne for hvilke aktiviteter der kan være på stationsarealerne. 
Hvis aktiviteten ligger inden for det og hvis Naturstyrelsen kan give lov, kan 
den bedste måde at få aktiviteten realiseret på være ved, at der lokalt rejses 
finansiering, da det må forventes at blive vanskeligt at trække på Naturstyr-
elsens driftsbevilling til større nye aktiviteter.  
 
Max: Har det være overvejet at søge LAG midler til mere fitness.  
 
Karin/Anni: Omfanget af fitness aktiviteter er ikke udelukkende et spørgsmål 
om økonomi. Udendørs fitnessredskaber i Espe er muligvis bedre placeret i 
tilknytning til hallen og tilsvarende er udendørs fitness redskaber i Ringe 
bedre placeret i tilknytning til Ringe sø og hal.   
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3. Bordrunde - aktiviteter i lokalråd mv med relevans/tilknytning til 
naturstiprojektet.  
Karin: Aftaler om sti (gang og ridning) mellem Ringe skov og Findinge er 
indgået. Der arbejdes på en forlængelse til Espe skov. Stien etableres i 
indeværende år. Den 75 km lange ridesti i godslandskabet indvies snart og 
vil også få tæt forbindelse til stationsarealet i Korinth.  
 
Listbeth: Der er overvejelser i gang om etablering af en lokal løbeklub i 
Ringe. Sådan en klub vil helt naturligt bruge naturstien.  
 
Jørgen: Der er kraftige overvejelser om at slå Korinth Kulturdage sammen 
med indvielsen af naturstien. Lørdagen, hvor stien indvies, vil det være det 
der er i fokus, mens de traditionelle lokale arrangementer afvikles om 
søndagen. Fordelen for naturstiindvielsen er, at det vil være muligt at 
trække på kulturdagenes logistik og udstyr, f.eks. mht telte, mad og drikke.  
 
Tina: Der arbejdes med kirkestien som skaber forbindelse mellem 
naturstien og Hillerslev. Undervejs er der et ret skrånende areal, som ikke 
er brugervenligt. Der skal findes en løsning, så strækningen bliver mere 
passabel. Efter sommerferien skal der søges penge til renovering af 
Retiradebygningen. 
 
4. Eventuelt 
Næste møde afholdes i løbet af efteråret, når detailprojekteringen er så 
langt, at vi ved om der sker større ændringer.  
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