Grøn Agenda Sydhavn
Årsberetning 2018
I 2018 blev der afholdt fem fællesmøder (med referat) med knap fem deltagere i snit. Desuden
afholdtes tre arbejdsdage hvoraf to var i Sommerfugleengen, mens en blev brugt på at reparere
redskabs-containeren som venligst er udlånt af By & Havn. I snit var der tre fremmødte på
arbejdsdagene. Efter et vanskeligt år med bl.a. to eksklusioner i november (se vedlagte redegørelse;
ikke medtaget i netversionen) og et dødsfald i december, var gruppen ved årsskiftet reduceret til
fem stemmeberettigede medlemmer.

Sommerfugleengen
I forbindelse med By & Havns etablering af fårehegn på nord-Tippen, blev der i marts-april opsat et
hegn (uden strøm) rundt om Sommerfugleengen, som foreslået i Plejeplan for Sydhavnstippen og
efter imødekommelse af Grøn Agenda Sydhavns ønsker.
I august sendte gruppen et forslag til en detaljeret plejeplan for Sommerfugleengen til partnerskabet
Tippen Syder. Forslaget indebærer stort set en fortsættelse af gruppens høslæt og anden naturpleje
siden 2015. Ved årsskiftet var det uafklaret hvordan partnerskabet ønsker at den fremtidige
naturpleje i Sommerfugleengen skal foregå.

Høringssvar til driftsplan for Kalvebod Fælled mv.
I marts sendte gruppen et høringssvar til Naturstyrelsens nye driftsplan for naturarealerne på
Amager – Sydhavnstippens store nabo mod øst. Høringssvaret argumenterede for mere tilnærmet
selvforvaltende natur med helårsgræsning med bison, elge, kronvildt og vildkvæg – på bekostning
af sommergræsning med landbrugskvæg og talrige indre hegn.

Formidling
I løbet af året blev der lagt nyheder o.a. på gruppens hjemmeside sydhavnstippen.dk. Antallet af
besøg på hjemmesiden var formodentlig på niveau med året før (fra oktober 2018 ændredes
opgørelsesmetoden hvilket gør sammenligning usikker).
Formandens engelsksprogede klimahjemmeside climatepositions.com (som Grøn Agenda Sydhavn
er baggrundsgruppe for) havde i 2018 en stigning i trafik på 24% i forhold til året før. Ved årsskiftet
var der åbnet ialt 333.000 indlæg siden hjemmesiden åbnede i 2013.

Andet
Traditionen tro blev der afholdt et herligt sommer-grillarrangement i en nyttehaveforening for Grøn
Agenda Sydhavns medlemmer o.a.

Repræsentation
Grøn Agenda Sydhavn havde en repræsentant i Agendaråd Sydhavn (som afholdt ét møde i 2018)
og en repræsentant i partnerskabet Tippen Syder (gruppen blev på et møde i Tippen Syder i
november sat på ”standby” i partnerskabet fordi to gruppemedlemmer havde handlet imod
demokratiske vedtagelser og derfor senere blev ekskluderet (se vedlagte redegørelse; ikke medtaget
i netversionen)).

Økonomi
Ved årsskiftet 2018-2019 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 4.715 kr. i Merkur.

Formål, vedtægter og organisering
Grøn Agenda Sydhavn arbejder for en bæredygtig udvikling, med fokusområderne natur, økologi,
forurening, klimaændringer og demokrati. Aktuelle mål, indsatsområder og temagrupper fremgår af
gruppens mødereferater. Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved
tredje fremmøde på en arbejdsdag eller et åbent møde, og stemmeretten opretholdes ved et årligt
fremmøde.
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