
Agendaråd Sydhavn
Vedtægter

Agendaråd Sydhavn består af to repræsentanter fra hver medlemsgruppe. Hvis antallet af 
medlemsgrupper er fem eller derover halveres antallet af repræsentanter og der udpeges 
suppleanter. Alle lokale miljøgrupper, foreninger etc. kan søge om optagelse. 
Agendaråd Sydhavn koordinerer medlemsgruppernes miljøindsats og tegner netværket 
overfor myndigheder, presse o.a. på en måde, som må forventes at vinde støtte i med-
lemsgrupperne. 

Agendaråd Sydhavn træder sammen efter behov og kan indkaldes af to medlemmer med 
en uges varsel. 

Agendaråd Sydhavn er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er til stede, 
dog mindst tre. Ved fravær pga. inhabilitet kan beslutninger træffes med færre medlem-
mer. 

Agendaråd Sydhavn kan udpege repræsentanter for netværket til bestyrelser, styregrup-
per, laug, etc., efter personindstillinger fra medlemsgrupperne.   

Agendaråd Sydhavn fremlægger på det første møde i hvert kalenderår årsregnskab til 
godkendelse, og der vælges en økonomiansvarlig og en kontaktperson blandt medlem-
merne, samt eventuelt en ekstern administrator af Agendaråd Sydhavns Miljøpulje. Det 
fastlægges hvem der kan hæve på Agendaråd Sydhavns konti og efter hvilke retningslini-
er.

Agendaråd Sydhavn er medlemsgruppernes myndighed i fire anliggender: 

1) Optagelse af lokale miljøgrupper, foreninger etc. til medlemskab af Agendaråd Syd-
havn. Kun grupper som i deres skriftligt udtrykte formål tilgodeser FNs Rio-deklaration 
af 1992*), har åbenhed om aktiviteterne, opdaterede medlemslister og mindst seks aktive 
medlemmer, kan optages. Afvisning af optagelse sker under ansvar for den gruppe man 
repræsenterer i Agendaråd Sydhavn.
2) Intern fordeling af midler, privilegier og repræsentation erhvervet af netværket. 
Samtykke kræves fra 2/3 af medlemsgrupperne, hvis andre end medlemsgrupperne tilde-
les midler, privilegier eller repræsentation. 
3) Fælles formidlingsmateriale, fx pjecer, årsrapporter og hjemmeside.
4) Administration af Agendaråd Sydhavns Miljøpulje.

Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt medlemsgrupperne. Står kun én gruppe 
bag Agendaråd Sydhavn afvikler rådet sig selv efter anvisning fra gruppen. 
En gruppes medlemskab kan ophæves med 2/3 flertal blandt samtlige rådsmedlemmer, 
inklusive eventuelle ubesatte pladser, på to på hinanden følgende møder.



*) Som udtrykt i følgende praktiske fortolkning af miljømæssig, bæredygtig udvikling: 1) Helhedssyn og 
tværsektoriel tænkning. 2) Aktiv borgerinddragelse. 3) Kredsløbstankegang.  4) Inddragelse af globale hen-
syn. 5) Styrkelse af det langsigtede perspektiv. (Fra ’Lokal Agenda 21 - En introduktion til amter og kom-
muner.’ Udgivet af Miljø- og Energiministeriet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, 
1995). 

Medlemmer af Agendaråd Sydhavn:
Grøn Agenda Sydhavn, siden 5. november 2001.

Grøn Sydhavn Naturgruppen, siden 23. maj 2002.
Foreningen Det Grønne Knæ, siden 16. januar 2003.

Første vedtægter blev vedtaget d. 5. nov. 2001, og ændret d. 13/9 2004, 
d. 20/9 2006, d. 22/11 2006 og d. 2. jan. 2008.
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