Kommissorium
for
Brugerrådet for Gyrstinge Sø

1. Formål
Brugerrådet for Gyrstinge Sø er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer, ildsjæle og offentlige
myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv, kulturmiljø og historie på og omkring søerne.
Brugerrådet kan inddrages i beslutninger indenfor nærmere definerede rammer af Helhedsplanen for
søerne. Det kan f.eks. være i forbindelse med prioritering af opgaver, driftsopgaver, etablering af
arbejdsgrupper, kommunikation osv.
Det overordnede mål med at nedsætte et brugerråd er, at borgere, der er brugere af søerne og de
tilstødende naturområder, får mulighed for indflydelse på søernes fremtid.
Mere konkret er formålet, at brugerrådet skal:
1.
2.
3.
4.

foreslå/igangsætte initiativer inden for rammerne af Helhedsplanen for søerne,
skabe netværk og samarbejde mellem forskellige interessenter og brugere af søerne,
sikre lokal forankring, samskabelse og ejerskab til søerne,
fungere som sparringspartner for Ringsted Kommune.

En balance mellem benyttelse og beskyttelse af områdets værdier er centrale elementer i alle aktiviteter.
Gyrstinge Sø er i Helhedsplanen udvalgt som den ”stille sø” med de store naturoplevelser med begrænset
adgang til at færdes på og ved søen. Brugerrådet skal understøtte dette valg.
2. Brugerrådets sammensætning
Brugerrådet består af følgende medlemmer:











2 repræsentanter fra lokalråd/grundejerforeninger
1 repræsentant fra Friluftsrådet
1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
1 repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening
1 repræsentant fra skovejerne ved søen
1 repræsentant fra Grønt Råd
1 repræsentant fra søsportsklubberne
1 repræsentant fra lodsejere ved søen
1 politiker (formanden for Klima- og Miljø udvalget)
2 repræsentanter fra administrationen i Ringsted Kommune (Centerchef/projektejer +
projektleder)



Brugerrådet udpeger 2 ildsjæle, der vælges for et år af gangen

Kommunen har formandskabet i brugerrådet og står for den overordnede økonomiske og planmæssige
styring. Formand for brugerrådet er formanden for det udvalg, som søprojektet hører under. Brugerrådets
medlemmer, med undtagelse af de udpegede ildsjæle, er valgt for en byrådsperiode af gangen.
Der afholdes ca. 3-4 møder årligt i Brugerrådet.
3. Arbejdsgrupper og ad hoc grupper
Medlemmerne af Brugerrådet kan indgå i arbejdsgrupper og etablere faste arbejdsgrupper eller adhoc
grupper, der arbejder med dele af brugerrådets arbejdsfelt. Arbejdsgrupperne kunne være en stigruppe, en
søgruppe, en facilitets gruppe, en naturgruppe, en kulturel/historisk gruppe, en formidlings- og pr gruppe
og en regional naturpark-gruppe. Deltagelse i ad hoc grupper kan bestå af deltagere i eller uden for
Brugerrådet.

4. Sekretariat
Ringsted Kommune er sekretariat for brugerrådet.
5. Forretningsorden


Formanden indkalder Brugerrådet til møder efter behov, ca. 3-4 gange årligt, dog mindst 2 gange
årligt. Møder indkaldes så vidt muligt 1 måned før mødets afholdelse. Dagsorden med relevante
bilag udsendes til Brugerrådets medlemmer 14 dage før mødets afholdelse.



Alle medlemmer af Brugerrådet kan rejse sager til behandling i Brugerrådet. Sagen skal fremsendes
skriftligt til formanden senest 30 dage inden en mødedato, hvorefter dette udsendes til
medlemmerne senest 14 dage inden mødedato.



Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om konkrete
emner, der er til behandling.



Efter hvert møde udsender formanden et beslutningsreferat indeholdende Brugerrådets eventuelle
udtalelser om de behandlede emner.



Referatet udsendes så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse.



Har Brugerrådets medlemmer kommentarer/bemærkninger til referatet, skal disse indgives
skriftligt til Brugerrådets sekretariat senest 14 dage efter referatets udsendelse.



Kommunerne afholder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.



Ændring i forretningsordenen kan kun ske ved beslutning i Brugerrådet.



Forretningsordenen træder i kraft ved Brugerrådets 1. møde.



Brugerrådet gennemfører hvert andet år en evaluering af arbejdet i Brugerrådet.

6. Formidling fra brugerrådet og kommunikation
Udtalelser fra Brugerrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen m.v. besluttes under
møder og fremsættes normalt af formanden. Brugerrådets dagsorden og referater offentliggøres på
Ringsted Kommunes hjemmeside.

