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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baggrund for mødet
Første møde i Samsø Kommunes Grønt Råd blev afholdt i november 2009. Rådet har således rundet de
første 10 år, og på den baggrund blev det besluttet at foretage en bredere drøftelse / evaluering af rådets
arbejde.
Drøftelsen tog udgangspunkt i nedenstående punkter:
1. Gennemgang af forretningsorden/kommissorium for Grønt Råd
2. Evaluering af det/de forgangne år
 Er dine forventninger til rådets arbejde opfyldt i forhold til forretningsordenen?
 Er dine forventninger til rådets arbejde opfyldt i forhold til dine eller din forenings ønsker til
emner?
 Hvad synes du om antallet af møder?
 Hvad synes du om mødernes længde?
 Har du kommentarer til mødernes planlægning og mødeledelse?
 Har du forslag til forbedringer af møderne?
 Synes du, at vi skal fortsætte med at tage på inspirationsture?
 Har du yderligere kommentarer?
3. Grønt Råds fremtidige møder – forventninger og indhold på baggrund af evalueringen
 Mødefrekvens
 Rullende datoer
 Afbud og suppleanter
 Indhold på møder/dagsorden/Temaoplæg
 Bordet rundt/siden sidst
 Høringer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Referat
Mødedeltagerne var generelt enige om følgende:
 Kommissoriet for Grønt Råds arbejde er operationelt og rummeligt, og der er ikke ønske om ændringer.
 Mødefrekvens, mødelængde, mødeledelse, indkaldelse og mødereferater er OK.
 Mødereferater fremlægges fremover på møder i Udvalg for Teknik og Miljø under
punktet ”Efterretninger”
 Den årlige ekskursion / besigtigelse skal fortsætte som et fast element i rådets arbejde.








Dagsordner ændret, så der først er de faste punkter og herefter særlige tematiske punkter.
Det fungerer fint, når fagpersoner fra forvaltningen eller andre inviteres til at orientere om særlige
emner.
Punktet ”Orientering” ændres til ”Orientering ved formanden”. Rådet vil gerne orienteres om aktuelle og
kommende planlægningsopgaver i kommunen.
Punktet ”Bordet rundt”, hvor rådets medlemmer gensidigt orientere hinanden om aktiviteter i deres
foreninger / institutioner, er et vigtigt punkt, da det giver et godt indblik i foreningernes ofte forskellige
arbejde med natur, miljø, friluftsliv m.m.
Videndeling er et værdifuldt element i Grønt Råds møder.

Inddragelse af suppleanter ved afbud
Det blev understreget, at alle medlemmer af Grønt Råd bør udpege en suppleant, hvis det er muligt. Det
påhviler medlemmerne selv at indkalde deres suppleant ved afbud til møder.
Spørgsmålet, hvorvidt medlemmernes forventninger til rådets arbejde er opfyldt, blev kort drøftet.
 Det blev nævnt, at alle rådsmedlemmer har et medansvar for, at formålet for rådets arbejde kan opnås.
Alle kan bede om at få punkter på dagsordenen.
Det blev drøftet, hvordan Grønt Råd bedst inddrages i høringsperioder.
 Som udgangspunkt høres rådet efter ønske fra Teknisk Udvalg. Rådet er indstillet på at afholde
ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt, og de enkelte medlemmer/foreninger kan også afgive
skriftlige høringssvar.
 Hvis Grønt Råd ikke kan blive enige om et fælles høringssvar, kan de enkelte foreninger – alene eller
sammen med andre - vælge af afgive svar.
Afslutningsvis blev det påpeget, at tingene generelt fungerer fint. Den lille kommune og det lille samfund gør
det lettere at være orienteret om, hvad der rører sig, og der bliver taget hånd om den beskyttede natur
(fredninger og Natura2000 områder).
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