Årsberetning 2008
Agendaråd Sydhavn
Agendaråd Sydhavn består af repræsentanter for Grøn Agenda Sydhavn, Grøn Sydhavn
Naturgruppen og Det Grønne Knæ. Det Grønne Knæ havde året igennem som tidligere
år kun en af sine to pladser besat. Katja Lange deltager som observatør for Grøn
Vesterbro/Sydhavn. I 2008 afholdt Agendarådet 2 møder med i snit 7,5 deltagere, inkl.
inviterede gæster.
I diagrammet herunder ses en opgørelse af 8 års borgerdeltagelse i Agenda 21 netværket
opgjort i mandetimer (medregnet er kun åbne møder og annoncerede arbejdsdage, samt
Agendarådets lukkede møder). Diagrammets faldende tendens i 2007-8 er ikke reel, da
mange aktiviteter i Naturgruppen pga. opgørelsesmetoden ikke er medregnet (meget
arbejde er foregået udenfor de annoncerede arbejdsdage og møder). Tallet fra Det
Grønne Knæ er som de tidligere år skønnet, da foreningen ikke registrerer fremmødet.

Netværkets repræsentation
Agendaråd Sydhavn/medlemsgrupperne har 1 repræsentant (Claus Andersen) i Grøn
Vesterbro/Sydhavns bestyrelse – udpeget af Agendarådet efter indstillinger fra
medlemsgrupperne.
Formidling, høringssvar mv.
I de bredt udsendte mødereferater har Agendarådet formidlet ’Nyt fra
medlemsgrupperne og Grøn Vesterbro/Sydhavn (og Grøn Sydhavn)’. Hjemmesiden
www.sydhavnen.net blev nedlagt i foråret, som en konsekvens af nedlæggelsen af Grøn
Sydhavn og Sydhavnsrådet. Grøn Sydhavn Naturgruppen o.a. har som erstatning
oprettet www.sydhavnstippen.dk, hvor både Agendarådet og medlemsgrupperne har
etableret sig med egne (hjemme)sider, som findes via Links.
Agendarådet og Grøn Sydhavn (som ikke længere eksisterer) sendte fælles høringssvar
om natur i byen til kommuneplanstrategi (”Den tænkende storby”).
Sammen med Grøn Vesterbro/Sydhavn sendtes desuden høringssvar om
bjørneklobekæmpelse til kommunens Agenda 21 plan.

Samarbejdet med Grøn Vesterbro/Sydhavn
Agendarådet udarbejdede i dialog med Grøn Vesterbro/Sydhavn o.a. konkrete forslag
vedrørende Sydhavnen til Grøn Vesterbro/Sydhavns årsplan for 2008 og 2009 – forslag
som blev udslagsgivende.
Agendaråd Sydhavns Miljøpulje
En ansøgning på 20.000 kr. til Grøn Sydhavn Naturgruppens projekt ”Bekæmpelse af
invasive plantearter på Sydhavnstippen” blev bevilget til bjørneklobekæmpelse som en
underskudsgaranti, og kom senere kom til udbetaling. Miljøpuljen er ved årsskiftet ca.
45.000 kr.
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