FORRETNINGSORDEN FOR GRØNT RÅD I GLOSTRUP KOMMUNE:
Formål:
§ 1.
Grønt Råd skal være forum for dialog og samarbejde mellem foreninger, interessegrupper, politikere og
administration i Glostrup Kommune, vedrørende natur- og miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling i Glostrup
Kommune.
Kompetence:
§ 2.
•
•
•
•

At arbejde for en bæredygtig udvikling og god miljømæssig adfærd i Glostrup Kommune med natur,
friluftsliv, trafik, miljø og energi som centrale emner
at sikre dialog i sager af betydning på natur-, trafik-, miljø- og energiområdet
at være høringsberettiget vedrørende det kommunale virke inden for natur-, trafik-, miljø- og energiområdet
at komme med forslag til indsatsområder for Glostrup Kommune inden for natur-, trafik-, miljø- og
energiområdet

Grønt Råd kan i øvrigt tage alle væsentlige miljøemner op til drøftelse.
Rådets medlemmer:
§ 3.
Rådets medlemmer består af grønne foreninger, interessegrupper og andre interessenter jf. bilag 1.
For hvert medlem kan der udpeges en suppleant.
Formanden for Miljø og Teknikudvalget er formand for Grønt Råd.
Snarest efter kommunalvalget sammensættes Grønt Råd. Ovenstående foreninger kontaktes med henblik på at
udpege deres repræsentant samt en suppleant. (oprindelig)
Møder:
§ 4.
Der afholdes møde i Grønt Råd 4 gange årligt – februar, maj, august og november. Mødedatoer besluttes på
novembermødet for det kommende år. Forslag til dagsordenspunkter skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger
inden mødet. Sekretariatet fremsender dagsorden senest 2 uger inden mødedato.
Der kan holdes ekstramøder uden politikere. Møder uden politisk deltagelse indkaldes af sekretæren på begæring fra
mindst ét medlem af Grønt Råd. Begæring om møde skal ske med angivelse af mindst et dagsordenspunkt.
§ 5.
Grønt Råds møder er ikke offentlige. Dog kan rådet bestemme, at andre personer end rådets medlemmer kan
deltage i eller overvære møder.
§ 6.
Grønt Råds møder ledes af formanden.
Ved møder uden politikere vælges en mødeleder blandt deltagerne.
§ 7.
Grønt Råds beslutninger søges truffet ved konsensus. I sager hvor der kræves en afgørelse og der ikke kan dannes
konsensus afgøres der ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et mindretal kan
kræve sin opfattelse tilført referatet.

§ 8.
Grønt Råd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.
Grønt Råds medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de er til stede.
Sekretariatsbetjening
§ 9.
Center for Miljø og Teknik varetager sekretariatsfunktionen for rådet, herunder udarbejdelse og udsendelse af
dagsorden, referat og evt. nyhedsbreve.
Arbejdsgrupper:
§ 10.
Grønt Råd kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med konkrete
miljørelaterede emner. I en arbejdsgruppe kan alle deltage, uanset om de er medlemmer af rådet.
Arbejdsgruppen afholder selvstændige møder, hvor de selv fastsætter arbejdsformen.
Arbejdsgruppen refererer alene til Grønt Råd, som de undervejs i forløbet meddeler status for arbejdet. Efter
indstilling fra arbejdsgruppen selv, nedlægger Grønt Råd gruppen, når det planlagte arbejde er afsluttet.
Evaluering:
§ 11.
Grønt Råds aktivitet evalueres hvert fjerde år inden den nyvalgte kommunalbestyrelse træder til 1. januar.
Ændringer i forretningsordenen:
§ 12
Denne forretningsorden er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Glostrup den 17-01-2018.
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal godkendes af Grønt Råd og af Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1.
Grønt Råd for Glostrup Kommune består af nedenstående:
•
•
•
•
•
•
•

3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, hvoraf formanden for Miljø- og Teknikudvalget er født
formand for rådet.
5 medlemmer udpeget af lokale, grønne foreninger. Fra landsdækkende foreninger kan kun vælges
medlemmer til rådet hvis foreningen har en aktiv lokalafdeling.: - Danmarks Naturfredningsforening - Dansk
Cyklistforbund - Friluftsrådet - Noah - Glostrup Fiskeklub
1 medlem udpeget af BUS (spejderne)
1 medlem udpeget af GSI (idrætten)
1 medlem udpeget af Glostrup Foreningsunion
1 medlem udpeget af lokale boligorganisationer
1 medlem udpeget af lokale grundejerforeninger

