
Notat fra møde om genoptagelse af Grønt Råd d. 2. april 2019

Deltagere på mødet:
Fra Teknisk Udvalg: Lene Tingleff, Ove Kjærskov Nielsen, Lars Poulsen, Jeppe Mouritsen, Steen Christensen

Fra Fritid & Fællesskab: Michael Laursen, Lene Kofoed, Anne-Mette Agermark

Eksterne deltagere: Claus H. Steen – Korning Jagtforening
Kurt Willumsen – Uldum Højskole
Gert Hougaard – Naturstyrelsen
Lars Krog - Friluftsrådet
Martin Fritzner – DN
Bjarne Rahbek – DN
Henrik Nielsen – Østjysk Landboforening
Maria Pilgaard – LMO

Lene Tingleff indledte mødet med en velkomst, præsentation af dagsorden samt historik omkring tidligere arbejde 
med Grønt Råd.

De eksterne deltagere præsenterede sig og nævnte kort deres interesse i et evt. Grønt Råd.

Claus: Hedensted Kommune har et problem med råger, som er i voldsom vækst. 
Korning Jagtforening Antallet er steger fra 123 til 300 på to år.

1200 unger skal reguleres og opgaven ligger i dag hos én forening. Kan det bredes ud?

Kurt: Ønske om mere og bedre natur
Uldum Højskole
Gert: Positiv overfor et Grønt Råd, men indholdet skal være relevant for en bred kreds
Naturstyrelsen Drøftelser på tværs er frugtbare

Lars: Positiv overfor et Grønt Råd
Friluftsrådet
Martin: Et grønt Råd skal være til gavn for borgerne i Hedensted Kommune
Danmarks Ansvaret skal lægges ud til deltagerne
Naturfredningsforening Alle skal bidrage aktivt

Der er behov for vedtægter

Bjarne: Ønske om en mere grøn profil i kommunen
Danmarks Der skal være mere ”vild natur”
Naturfredningsforening Ønske om at udbygge stier langs kysten

Efterspørger opkøb af områder til fælles natur

Henrik: Godt med kontakt til andre organisationer
Østjysk Landboforening Vi har fællles berøringflader og samarbejde med kommune

Arbejdet skal struktureres
Har gode erfaringer og input fra tilsvarende i Horsens

Maria: Konstruktivt at kunne diskutere sager på tværs
LMO Interessant og relevant med projekter på tværs

Michael satte rammerne for dagens gruppe-diskussioner.
Deltagerne blev bedt om at drøfte følgende tre punkter: FORM, EMNER, ORGANISERING



Deltagerne blev delt i to grupper, hvor de drøftede punkterne. Efterfølgende var der en fælles orientering og 
opsamling.

Følgende blev noteret:

Form: Behov for formålsbeskrivelse (vedtægter/kommissorium i light version)
Behov for retninglinier 
Dagsorden skal udsendes i god tid, så baglandet evt. kan høres
Alle byder ind med emner forud for eller på mødet
Rådet udarbejdet indstillinger/anbefalinger
Der afholdes to årlige møder (evt. også ad hoc møder)
Der udarbejdes en brutto-liste med relevante emner, der kan vælges ud fra til næste møde
Gensidig orientering/korte seancer med ”bordet rundt” – hver organisation forbereder forud for 
møderne et indlæg

Emner: Det som er aktuelt
Processer omkring øvrige, mere langsigtede projekter
Tema-drøftelser (evt. invitere fagpersoner ind til oplæg)
Stiprojekter - eks. sti langs kysten
Hvordan skabes mere ny natur
Naturkanon
Skovrejsning (Løsning)
Gudenåsti
Horsens Fjord
Grøftekanter
Vandløb
Hedensted Kommunes holdning til det åbne land
Miljøpolitik
Grønt danmarkskort
Jordfordeling
Vådområdeprojekter
Konkrete naturgenopretningsprojekter

Organisering: Ønske om politisk deltagelse
1-2 repræsentanter fra hver organisation. Organisationen udpeger, hvem der skal deltage og melder 
tilbage til Lene Kofoed (NB. der udveksles mail-adresser mellem alle)
Organisationerne og Kommunen inviterer på skift.
Hedensted Kommune er sekretær

Øvrigt: Opfordring til at sende pressemeddelelse ud om, at Grønt Råd er genopstartet – også for at gøre andre 
organisationer opmærksomme.

Det første møde:
Maj eller juni
Skriv ud til lokalafdelinger om indmeldelse af medlemmer
Vi skal lære hinanden at kende
Aftale ud fra bruttoliste hvad der skal drøftes næste gang


