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Forslag til vedtægter for Agenda 21 og Klimarådet fra Rådets
bestyrelse:
Rådets bestyrelse har af flere årsager ønsket en ændring af Rådets vedtægter:
 Vedtægterne har på flere punkter været upræcise, blandt andet har der manglet præcisering af,
hvem der tegner foreningen.
 Der har flere gange været forvirring omkring, hvem der var på valg hvornår. Det er blevet
præciseret, og formand og kasserer, der begge kan tegne foreningen, er ikke længere på valg
samtidig.
 Vi har i forbindelse med arbejdet med evalueringen af Rådets arbejde konstateret en
uoverensstemmelse mellem vedtægterne, og hvad vi rent faktisk beskæftigede os med, sm med
de foreslåede ændringer stort set elimineres.
De første to punkter har medført mindre tilrettelser og er af hensyn til Rådets virke nødvendige. De
langt flere og mere principielle ændringer, evalueringsprocessen har affødt, har vi valgt at medtage, da vi
i bestyrelsen har haft behov for at tage de tilknyttede diskussioner i forbindelse med evalueringen; men
disse vil, såfremt Generalforsamlingen måtte ønske det, sagtens afvente en diskussion blandt alle Rådets
medlemmer.
I paragraf 5, 6, 7 og 17 er indført nogle kantede parenteser, der vedrører samspillet mellem Kommune
og Råd, det er punkter omkring tvungen politisk repræsentation i bestyrelsen samt fast sekretærbistand
fra Kommunen. Begge dele kan tænkes at falde væk som et resultat af evalueringen, som vi ikke kender
resultatet af endnu, men håber at kende på Generalforsamlingen. Falder den politiske repræsentation
væk ændres § 5, så der vælges 7 medlemmer og de særlige passager, der vedrører de politiske
medlemmer vil falde væk i §5 og 17. Falder den faste sekretær bistand væk vil §6 udgå og §7 ændres idet
der tilføjes: Bestyrelsen vælger selv blandt sine menige medlemmer en sekretær. Og under dagsordenens
punkt a tilføjes: og valg af referent.
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Vedtægter for Agenda 21 og Klima Rådet i Næstved
Kommune
Formål
§1

Agenda 21 og Klima Rådet har til formål at styrke indsatsen for en bæredygtig fremtid i Næstved
Kommune, ved at fremme og indgå i samarbejde og dialog mellem borgere, erhverv, m.v. og
Kommunens administration og politikere. Opmærksomhed på risici og muligheder, der følger af de
forventede menneskeskabte klimaforandringer indgår som en vigtig del af Rådets bæredygtighedsfokus.
§2
Agenda 21 og Klima Rådet arbejder for et bæredygtigt Næstved Kommune gennem
oplysningsaktiviteter, der har til formål at styrke omstillingen til et bæredygtigt samfund; information
knyttet til konkrete projekter i Kommunen, der informerer om projektets bæredygtighedsaspekt og
letter et bæredygtigt valg, samt ved at fremsætte ideer og konstruktiv kritik til Kommunens
administration inden for Rådets område. Rådet behandler desuden ansøgninger og bevilger midler til
konkrete projekter, som er Agenda 21 og/eller klima relaterede.
§3
Agenda 21 og Klima Rådet tilstræber årligt at:
Uddele en Agenda 21 og Klimapris
Deltage med en stand på Næstveds klimafestival eller tilsvarende arrangement
Arrangere ekskursioner til bæredygtige projekter
Afholde et årligt møde med det politiske udvalg, rådet er underlagt
Samtidig skal rådet:
Være idéforum
Understøtte konkrete aktiviteter
Afholde inspirations- og temamøder
Øge borgere og andre samfundsaktørers kendskab til Agenda 21 & Klima arbejdet
Medlemmer
§4

Agenda 21 og Klima Rådet består af borgere bosat i eller med tilknytning til erhverv, institutioner eller
foreninger hjemmehørende i Næstved Kommune. Rådet er åbent og nye interesserede medlemmer kan
til enhver tid optages i Rådet og deltage i dets arbejde.
§5
Agenda 21 og Klima Rådets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 personer: formand,
næstformand, kasserer samt fire menige bestyrelsesmedlemmer. Rådet tegnes af Formand eller
Kasserer. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage vederlag for deres arbejde i rådet, herunder evt.
konsulentbistand.
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Generalforsamling
§6

Generalforsamlingen er Rådets øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af første
kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der dækker hele
Næstved Kommune. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens 6] medlemmer, to suppleanter, revisor
og revisorsuppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er Formanden og 2 menige
medlemmer, i lige år Næstformand, Kasserer og to menige medlemmer på valg. Genvalg kan modtages.
Suppleanter og revisor vælges for et år. Bestyrelsen vælger en sekretær blandt sine menige medlemmer.
Generalforsamlingen indkaldes med som minimum følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent, og valg af referent
b) Godkendelse af dagsorden, og indvarsling samt evt. referat fra forrige rådsmøde
c) Formandens beretning
d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
e) Indkomne forslag
f) Valg af formand, næstformand & kasserer
g) Valg af bestyrelse
h) Valg af suppleanter
i) Valg af revisor og revisor suppleant
j) Eventuelt
§7
Forslag til generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen
§8
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Hvis mindst en
stemmeberettiget ønsker det, foretages skriftlig afstemning.
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis simpelt flertal er herfor.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 % af rådets medlemmer
fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal så indkaldes inden to måneder efter modtagelse af
begæringen og dagsorden udsendes med indkaldelsen. Også her gælder almindeligt stemmeflertal.
Rådets arbejde
§ 10
Agenda 21 og Klima Rådets midler skal alene anvendes til støtte af arbejdet med Agenda 21 og klima
indenfor kommunens grænser
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§ 11
Agenda 21 og Klima Rådet uddeler hvert år en pris på op til kr. 30.000 til en virksomhed, forening,
organisation eller person, som har lavet et godt arbejde frem mod en bæredygtig udvikling. Prisen kan
eventuelt deles mellem flere. Det er formålet med prisen at fremhæve og inspirere flest muligt til
bæredygtige løsninger. Forslag til kandidater fremføres på rådets ordinære møder. Rådets bestyrelse har
beslutningskompetencen.
§ 12
Der kan løbende etableres arbejdsgrupper der laver projekter og aktiviteter. Arbejdsgrupperne kan evt.
søge Rådets midler. Der gives engangstilskud, ikke tilskud til løbende drift.
§ 13
Agenda 21 og Klima Rådet mødes mindst 4 gange om året. Medlemmerne kan derudover mødes og
lave aktiviteter i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne arbejder selvstændigt, men er forpligtet til at
orientere bestyrelsen om aktiviteter.
§ 14
Agenda 21 og Klima Rådets bestyrelse behandler ansøgninger om tilskud af midler til projekter og
aktiviteter der fremmer bæredygtighed i Næstved Kommune. Der kan også gives støtte til eventuelle
arbejdsgrupper under Rådet. Bestyrelsen giver en skriftlig begrundelse for henholdsvis imødekommelse
og afvisning af ansøgning. Der gives normalt højst 15.000 kr. i støtte.
§ 15
Regnskabet følger kalenderåret og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling og sendes
til politisk udvalg, i første kvartal efterfølgende år. Næstved Kommune forbeholder sig retten til at
foretage revision af regnskabet.
§ 16
Vedtægterne kan ændres ved 2/3 dels flertal blandt de fremmødte på den ordinære genrealforsamling,
eller på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ved almindelig stemmeflertal.
§ 17
D agsorden udsendes senest 7 dage før bestyrelsesmøder og Rådsmøder afholdes.
§ 18
Agenda 21 & Klima Rådet kan opløses, såfremt der ikke kan findes midler til videre arbejde. Rådet kan
nedlægge sig selv, hvis 2/3 af rådets fremmødte medlemmer stemmer herfor på to efter hinanden
følgende (ekstraordinære) generalforsamlinger, indkaldt som i pkt. 10. Overskydende midler, som er
tilskud fra Næstved Kommune, skal tilbageføres. Andre midler skal tilfalde et humanitært arbejde i
Næstved Kommune.
Ovenstående vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2014.
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