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Agendaråd Sydhavn består af repræsentanter for Grøn Agenda Sydhavn (Karens Minde 
Gruppen), Grøn Sydhavn Naturgruppen og Det Grønne Knæ. Det Grønne Knæ havde som i 
2006 kun en af sine to pladser besat. 
I 2007 afholdt Agendarådet 5 møder med 6,4 deltagere i gennemsnit. Louise Groth-
Michelsen/Jens Chr. Elle deltog i møderne som observatør for Grøn Sydhavn. 

Netværkets repræsentation
Agendaråd Sydhavn/medlemsgrupperne havde 1 repræsentant (med suppleant) i 
Sydhavnsrådet indtil nedlæggelsen i november, 2 repræsentanter i Grøn Sydhavns 
Følgegruppe indtil kommunens budgetmæssige lukning af Grøn Sydhavn ved årsskiftet, og 1 
repræsentant i Grøn Valbys bestyrelse indtil afslutningen på forsøget ved årsskiftet – alle 
repræsentanter var udpeget af Agendaråd Sydhavn efter indstilling af medlemsgrupperne.

   Formidling, høringssvar mv.
Via bredt udsendte mødereferater har Agendaråd Sydhavn gennem året formidlet ’Nyt fra 
medlemsgrupperne og Grøn Sydhavn’. 
På hjemmesidens ’nyhedstjeneste’ er lokale og globale miljønyheder endvidere blevet bragt 
løbende.     

Ved dannelsen af det kommunalt oprettede Kongens Enghave Lokaludvalg, besluttede 
Agendaråd Sydhavn, at prioriterer resurserne i et fortsat samarbejde med Grøn Sydhavn, og 
undlod derfor at søge repræsentation i Lokaludvalget. Agendaråd Sydhavn sendte i 
forlængelse heraf høringssvar til Center for Miljø vedr. ’Lokalt miljøarbejde’, med ønsket om 
en fortsættelse af Grøn Sydhavn. Agendaråd Sydhavn indledte desuden en evaluering af de tre 
års Grøn Sydhavn-forsøg, men i forvaltningens indstilling foreslog man desværre reelt en 
nedlæggelse af Grøn Sydhavn (uden interesse for en lokal evaluering). Indstillingen blev 
senere hvad dette angik, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget.  
Agendaråd Sydhavn indgik i november-december i en dialog med Grøn Sydhavn, Grøn 
Vesterbro o.a., om rammerne for det fremtidige miljøsamarbejde bydelene imellem. 

Agendaråd Sydhavn var medunderskriver af et brev fra Grøn Sydhavn o.a. til Teknik- og 
Miljøborgmester Klaus Bondam, vedr. bekæmpelsen af invasive plantearter på havnens 
arealer, i denne forbindelse Sydhavnstippen.
Det blev besluttet at Agendaråd Sydhavn fremover benytter både navnet ’Tippen’ (især lokalt) 
og navnet ’Sydhavnstippen’ (især udadrettet).

Agendaråd Sydhavns Miljøpulje
En enkelt ansøgning på 4.000 kr. blev afvist med henvisning til formålet. Beholdningen er 
altså uændret ca. 65.000 kr.    
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