Årsberetning 2006
Agendaråd Sydhavn
Idet Agendarådet ikke udsendte årsberetninger for 2004 og 2005 medfølger et
notat vedrørende denne periode.
I 2006 afholdt Agendarådet 6 møder med 5,7 deltagere i gennemsnit. I starten af
året udtrådte Trafikgruppen af rådet, som herefter bestod af Karens Minde
gruppen, Naturgruppen og Det Grønne Knæ. Efter aftale med Grøn Sydhavn
indtrådte Louise Groth-Michelsen (Grøn Sydhavn) i rådet som observatør.
I nedenstående diagram ses en opgørelse af 6 års borgerdeltagelse i Agenda 21netværket, opgjort i mandetimer (medregnet er åbne møder og arbejdsdage, samt
Agendaråd Sydhavns lukkede møder).
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Miljøpulje
Agendarådet stiftede i januar en miljøpulje med 67.000 kr. hidrørende fra Grøn
Guides rest-projektmidler (pulje A = 45.000 kr.) og Københavns Miljøpris (pulje
B = 22.000 kr.). Fem bøder a 400 kr. fra beboeraktioner mod en ulovligt
påbegyndt golføvebane blev i 2006 dækket af miljøpuljen (pulje B). Ved
årsskiftet bestod miljøpuljen af 64.998,50 kr.
Hjemmeside
I enighed med bydelens Agenda 21 grupper og Grøn Sydhavn blev strukturen på
hjemmesiden www.sydhavnen.net/agenda21 ændret således, at Agenda 21
forsiden fremover vedligeholdes af Grøn Sydhavn i stedet for Agendarådet,

således at der er links til bydelens Agenda 21 grupper og Agendarådet. Samtidig
blev Agendarådet og Agenda 21 grupperne teknisk adskilt ved flytning af
dokument-filer mv. Som en hjemmeside-nyskabelse begyndte Agendarådets
’Sidste nyt’, at bringe nationale og globale nyheder med lokal relevans.
Vedtægter, koordination mv.
I forbindelse med en justering af Agendarådets vedtægter blev navnet ændret fra
’Agenda 21 Kongens Enghave - Agendarådet’ til ’Agendaråd Sydhavn’. Det blev
samtidig indskrevet i vedtægterne, at medlemsgrupperne hver har 2 pladser i
rådet, medmindre antallet af medlemsgrupper overstiger fem.
Agendaråd Sydhavn søgte året igennem at koordinere og stimulere miljøarbejdet
med konkrete tiltag: ’Kort nyt fra grupperne og Grøn Sydhavn’ blev indført som
fast punkt i referaterne, netværkets 2 repræsentanter i Grøn Sydhavns
følgegruppe og Grøn Valbys bestyrelse blev inviteret med til et rådsmøde (se
billede herunder), og rådet tilbød at køre en proces for medlemsgrupperne med
det formål, at skabe en fællesvision for tippen (processen landede i stedet i Grøn
Sydhavn).
Rådet gav input til Grøn Sydhavns forslag til ’kodeks’ for lokale Agenda 21grupper o.a.

Efter udpegning af Agendaråd Sydhavn deltog et Naturgruppe-medlem og et
DGK-bestyrelsesmedlem i et 2-dages netværkspilot-kursus. Et rådsmedlem
deltog desuden i projektets følgegruppe.
I samarbejde med Karens Minde gruppen stillede Agendaråd Sydhavn forslag om
at Sydhavnsrådets forretningsorden blev udformes således, at kun aktive
partiforeninger fik plads i Sydhavnsrådet – forslaget blev vedtaget i ændret form.
Rådet var medunderskriver af et brev fra Grøn Sydhavn og Sydhavnsrådet til
Sundhedsborgmesteren vedrørende udformningen af plejeboligbyggeriet ved
Verdisvej.

Repræsentation
Agendaråd Sydhavn/medlemsgrupperne havde 1 repræsentant (med suppleant) i
Sydhavnsrådet, 2 repræsentanter i Grøn Sydhavns følgegruppe og 1 repræsentant
i Grøn Valbys bestyrelse – alle efter indstillinger fra medlemsgrupperne og
udpegning af Agendaråd Sydhavn.
Agendaråd Sydhavn
Februar 2007
www.sydhavnen.net/agenda21/agendaraadet
Kontaktperson: Claus Andersen, Sjælør Boulevard 1, 3. th., 2450 Kbh. SV.
Tlf. 36 46 77 66. E-mail: clausandersen@stubnet.dk

Notat vedr. 2004-2005
I 2004 bestod Agendarådet af medlemsgrupperne Karens Minde gruppen,
Trafikgruppen, Naturgruppen og Det Grønne Knæ. Der blev afholdt 5 møder
med 4-5 deltagere i gennemsnit.
Rådet skrev ansøgning til Agenda 21 center/satellit i Kongens Enghave - en
ansøgning som Sydhavnsrådet tilsluttede sig (initiativet førte senere til
etableringen af Grøn Sydhavn). Agendarådet/medlemsgrupperne fik tildelt to
pladser i Sydhavnsrådet. Det blev besluttet at halvere medlemsgruppernes
repræsentation i Agendarådet til en pr. gruppe.
Der blev trykt et revideret oplag af Agenda 21-pjecen betalt af kommunens
Agenda 21-pulje. En stor del af pulje-bevillingen forblev ubrugt. Agendarådet
modtog 22.000 kr. fra Naturgruppen (penge fra Københavns Miljøpris 2004) til
brug for en miljøpulje.
I 2005 afholdtes 4 møder med ca. 4 deltagere i gennemsnit. Agendarådet overtog
ved årsskiftet vedligeholdelsen af hjemmesiden:
www.sydhavnen.net/agenda21/agendaraadet som Grøn Guide (CA) og
Medieværkstedet v/CE, havde oprettet.
Efter aftale med Miljøkontrollen, Grøn Guide o.a. blev 45.000 kr. af sidstnævntes
rest-projektmidler overført til Agendarådet til anvendelse for miljøpuljen.
I perioden 17/2 – 20/9 varetog rådet kun sine vitale forpligtelser (aftalt dvale).
Det blev besluttet at udpegning til Karens Minde Laug ikke længere gik ind over
Agendarådet. Årets bevilgede midler fra Agenda 21-puljen forblev ubenyttede.
Agendarådet udpegede 2 repræsentanter til Grøn Sydhavns følgegruppe, samt 1
til Grøn Valbys bestyrelse, efter indstilling fra medlemsgrupperne.

