Αναφορά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2015
Στις 15 Νοεµβρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση στο Λαύκο.
Απολογισµός πεπραγµένων χρονιάς που πέρασε:
-- Καθαρισµός και διάνοιξη µονοπατιών Νιάου - Νεοχώρι, Νεοχώρι - Μηλιές, Μηλιές - Ξουρίχτι –
Μυλοπόταµος.
-- Ανανέωση ιστοσελίδας και ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες στο έργο της Mandi Mathews .
-- Ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου στο Προµύρι και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Jan Beugelaar για την
επιτυχή διοργάνωση.
- Ενηµέρωση σχετικά µε τον πίνακα ενηµέρωσης που η Λίζ Αβραµίδη ετοιµάζει για την Αργαλαστή στο
πρότυπο αντίστοιχου πίνακα που είχε επιµεληθεί ο Chris Wicks στο Προµύρι. Παρότρυνση και άλλων µελών
για την ανάληψη αντίστοιχης πρωτοβουλίας για την κάλυψη και άλλων περιοχών, π.χ. για το Χόρτο, Πάο,
Μηλίνα, Λαύκο, Τρίκερι, Αφέτες, Μηλιές κλπ. Για το Νεοχώρι πληροφορηθήκαµε πως ο Philippe Benz έχει
αναλάβει την ετοιµασία της.
- Η ταµίας Λιζ Αβραµίδη παρουσίασε τον οικονοµικό απολογισµό της χρονιάς που πέρασε. Τα συνολικά
έσοδα της χρονιάς κυρίως από τις συνδροµές των µελών ήταν 3792,02 ευρώ και τα συνολικά έξοδα ήταν
3515,45 ευρώ. Tο χρηµατικό απόθεµα στο ταµείο του συλλόγου είναι 4877,12 ευρώ.
- Ενηµέρωση για καταστροφή του πέτρινου γεφυριού στη διαδροµή Αργαλαστή - Κάλαµος (Αµουρσάς)
από διερχόµενο γεωργικό µηχάνηµα. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενηµέρωση του Δ.Σ. Δήµου
Αργαλαστής από µέλος του Συλλόγου. Συζήτηση επ’ αυτού. Θα υπάρξει σχετική επιστολή προς το Δήµο εκ
µέρους του Συλλόγου.
- Αναγνώσθηκαν ονόµατα µελών που για 4 χρόνια δεν είχαν δώσει τη συνδροµή τους και δεν έχουµε στοιχεία
επικοινωνίας τους. Οι περισσότεροι ήταν γνωστοί µελών που παρίσταντο και τελικά 5 είναι τα µέλη που
συµφωνήθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση να διαγραφούν.
- Ακολούθησε συζήτηση, τοποθετήσεις και ερωτήσεις από τα µέλη του Συλλόγου προς το τα µέλη του Δ.Σ.
-- Ευχαριστήριος λόγος από τον Θανάση Φλέρη που για ακόµα µια χρονιά µας ανακοίνωσε πόσες δυσκολίες
έχει ο Δήµος να ανακηρύξει τα καλντερίµια προστατευόµενα, να παρέµβει σε ενδεχόµενες καταστροφές,
καταπατήσεις από κατοίκους της περιοχής και ευχές να συνεχίσουµε να προσφέρουµε και εθχήθηκε το «καλό
να το κάνουµε καλύτερο»
-- Ερώτηση και ενηµέρωση σχετικά µε τα προγράµµατα LEADER που γειτονικοί Δήµοι αξιοποιούν. Κόστη
και λεπτοµέρειες.
-- Ερωτήσεις και συζήτηση για το πώς τα Καλντερίµια και το δίκτυο µονοπατιών µπορεί να ανακηρυχθεί σε
προστατευόµενο, και επίσηµα να διαφυλάσσεται. Ενηµέρωση µας από τον εκπρόσωπο του Δήµου πως αν το
καλντερίµι ενώνει χωριά - οικισµούς τότε ο Δήµος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε νοµική η άλλης φύσεως
υποχρέωση ενώ αν είναι µεταξύ τοπωνυµίων, κτηµάτων, χωραφιών τότε το Κράτος είναι υπεύθυνο για αυτά.
-- Παρότρυνση να ενηµερώνονται τα µέλη για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ώστε αν το επιθυµούν να
παρευρίσκονται, καθώς και να ανακοινώνονται µέσω µέηλ ή ανάρτησης στην ιστοσελίδα (το facebook δεν
ενδείκνυται) τα πρακτικά των συναντήσεων αυτών ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να είναι ενήµεροι
σχετικά µε τις πρωτοβουλίες και κινήσεις του Συλλόγου.
- Ανακοίνωση πλάνου εργασιών για την ερχόµενη περίοδο και έγκριση προϋπολογισµού για την υποστήριξη
του καθαρισµού, της διάνοιξης µονοπατιών, τη σηµατοδότησή τους και κάθε άλλη εργασία που µπορεί να
προκύψει για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου. Οι νέες διαδροµές για την περίοδο 2015-2016 είναι
Αργαλαστή - Ξυνόβρυση - Ποτιστικά και Βυζίτσα - Πινακάτες.

-Επίσης υπήρξε µια προσφορά από µέλος του συλλόγου που διαθέτει µεταλλικούς σκελετούς από παγκάκια.
Αν βρεθούν τα ανάλογα ξύλα, µπορούν να τοποθετηθούν σε επιλεγµένα σηµεία των διαδροµών για να
κάθονται οι περιπατητές.
Ευχαριστούµε όσους συµµετείχαν και ευχόµαστε καλή και δηµιουργική χρονιά.

