Udkast til opdateret kommissorium for Grønt Råd for Herning kommune
1. Formål og grundlag
Grønt Råd er nedsat af Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Grønt Råd er et rådgivende forum for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg i alle spørgsmål, der hører under
natur- og friluftsområdet. Rådet drøfter ideer og projekter samt rådgiver Byrådet samt Teknikog Miljøudvalget inden for natur- og friluftsområdet. Grønt Råd udtaler sig om projekter, der
søges tilskud til via Grønne Partnerskaber.
Grønt Råd er skabt i 2007 for at skabe lokal forankring i natur- og friluftsprojekter samt for at
rådgive kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Naturpolitik.

2. Sammensætning
Rådet består af en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker
Herning Kommune, og som beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører under
natur- og friluftsområdet. Desuden deltager repræsentanter for Herning Kommunes Teknik
og Miljøudvalg samt en lokal repræsentant for Naturstyrelsen som statens arealforvalter inden for natur- og friluftsområdet i Herning Kommune.
Grønt Råd for Herning Kommune består af:
- To repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg
- Èn repræsentant for følgende interesseorganisationer:
 Danmarks Jægerforbund
 Danmarks Naturfredningsforening
 Danmarks Sportsfiskerforbund
 Dansk Ornitologisk Forening
 Dansk Skovforening
 Familielandbruget Midt-Vest
 Friluftsrådet
 Hammerum Herreds Plantningsforening
 Herning-Ikast Landboforening
 Herning Museum
 Herning Idrætsråd
 Landsbykontaktudvalget
 Naturvejlederforeningen i Danmark
 Naturstyrelsen
 Permakultur Herning
Medlemmernes valgperiode følger valgperioden for kommunale råd (genudpegning kan ske).
Teknik og Miljøudvalget i Herning Kommune kan beslutte at optage andre organisationer i
Grønt Råd, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der hører
under natur- og friluftsområdet.
Organisationerne udpeger en suppleant for det ordinære medlem.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

3. Sekretariat
Grønt Råd har sekretariat i Herning Kommune, Natur og Grønne Områder, Enghavevej 10,
Herning. Eventuelle henvendelser til kommunens administration vedrørende sager, der skal
behandles i Grønt Råd skal gå over sekretariatsfunktionen.
Kommunen sørger for forplejning til møderne. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

4. Møder
Grønt Råd holder 4 ordinære møder årligt, hvoraf et afholdes som en ekskursion. På årets
sidste møde fastlægges datoer for det følgende års møder.
Til møderne kan der inviteres gæster fra fx særlige interesseorganisationer efter aftale i rådet. Desuden deltager den nødvendige ekspertise fra kommunens forvaltning i møderne.
Møderne er ellers lukkede for offentligheden.
Forvaltningen kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel.
Forvaltningen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets
medlemmer.
Der er mødepligt til Grønt Råds møder. Er man forhindret i at deltage i et møde, sender man
en suppleant.

5. Mødeindkaldelse
Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden udsendes senest
1 uge inden mødet.

6. Dagsorden
Møderne, undtaget ekskursionen, skal følge en dagsorden med følgende punkter:
 Runde, hvor hver deltager beretter om hvad der rør sig i organisationen
 Behandling af dagsordenspunkter
 Workshop, hvor et relevant emne behandles
 Eventuelt
Punkter til dagsordenen sendes til sekretariatet senest 3 uger før mødet.

7. Referat
Sekretæren udsender referat til godkendelse fra møderne, så vidt muligt senest 14 dage
efter mødernes afholdelse. Ethvert medlem kan forlange at få sin på mødet fremsatte mening ført til referat. Skriftlige bemærkninger til referatet skal være sekretariatet i hænde inden
8 dage efter referatets fremsendelse. Endelige referater er offentligt tilgængelige på Herning
Kommunes hjemmeside og udsendes til Grønt Råds medlemmer samt forelægges Teknik og
Miljøudvalget.
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8. Udtalelser
De to repræsentanter for Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg kan udtale sig på Grønt
Råds vegne, men Grønt Råds medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

9. Kommissorium
Ændring af kommissorium kan kun ske ved beslutning i Teknik og Miljøudvalget.
Kommissoriet er godkendt på Teknik og Miljøudvalgets møde 07.01.2019 og er gældende fra
denne dato.
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